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  د خپرندوی ادارې یادCت

له  ه مرغه د فرهن�ي کمیسیون د تـالیف او ترجمـې ادارې د هیـواد د تکـ�ه 
هـم  )د قلم له سن�ره( قاري سعید صاحب د مقالو او کاملونو $ول�ه لیکوال او شاعر

  . چاپ ته چمتو ک�ه

د امریکـایي یرغـل ضـدجهاد شـهکارونه پـه :وتـه ) د قلم له سن�ره( دا کتاب
د . وطن او ملت تـه د اسـالمي امـارت د  ـې�Dو Cـونې وړانـدي کـوي، دین. کوي

  . یرغل�رو او :وډا:ي رژیم له مظاملو او هر اړخیز فساده پرده پورته کوي

د لـوم�ي ن�یـوال جنـR لـه . د نـه دید قلم له سن�ره تـر افغانسـتانه محـدو 
) بیـت املقـدس( دمسل]ن امت د لوم�نZ قبلـې. رضوري تفصیل Uخه مو خربوي

اومیاCار کې د روهن�ي مسل]نانو  او ظلم ژړونکی داستان رارسه رشیکوي دغصب
  . نسل وژنه بیانوي

او معیاري  فکري او تاریخي مسایل په خوږه، ح]يس، دقلم له سن�ره سیايس 
  . او  ایسته سبک وړاندي ک�ي دي ژبې
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دژباړې او تالیف ادارې Uـه مـوده وړانـدې د شـهید امیرالـؤمنین مـال اخـرت 
تـر . زعامت او کارنامو په اړه کتاب چاپ کـ�، محمد منصور تقبله الله د شخصیت

hد جهادي ادب سـتوري، هغه مخکي یې د اشغال پر وړاندې د اسالمي امارت دری ،
، دزنـدان خــاطرې او تجربــې، تان زندانونـه او نــاویيل حقــایقد افغانســ، زاداملعـاد

اثار هم چاپ . ..د سپین کاروان رسالري او، مجاهدینو ته دامیراملؤمنین الر وونې
  . ک�ي دي

ادo او ، سـیايس، جهادي، علمي چې $ولنې ته د تالیف او ترجمې اداره غواړي
  . ک�يتاریخي اثار په پpتو اودري ژبو دکتاب په بDه وړاندې 

  دافغانستان اسالمي امارت
  فرهن�ي کمیسیون

  د تألیف او ترجمې Uان�ه
  ۱۲\۵\هق۱۴۴۰
  ۲۸\۱۰\هش۱۳۹۷
  ز۲۰۱۹\۱\۱۸
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  د جهادي ادب شهکار

شاعر قاري سعید صاحب دمقالو  دنومیايل لیکوال او) کتاب( د قلم له سن�ره
رسنیو کې  دهمدې مجموعې لیکنې په مختلفو چاپي او انالین. او کاملونو $ول�ه ده

دادې همدا ارز تمنې لیکنې دکتاب په بDه چـاپ تـه  خپرې شوي او له نیکه مرغه
  . هم چمتو شوې

چې ډيـرو ، هغه �النده ستوری دی او ژورنالیزم سعید صاحب دجهادي ادب
سعیددافغانستان او ن�یوالو قضایاوو پـه اړه . الر ورکو یې په �ال خپله ورکه موندلې

 او کاملونه لیکيل او د ن� ترUنR یې دنظـم پـه برخـه کـېسل�ونه Uې�نیزې مقالې 
  . یې پن�ويل دي غزلونه او نظمونه، زیاتې ترانې، هم ډير کار ک�ی

لیکنیز معیار مراعات کـ�ی او هـم  د سعید دلیکنو �ان��تیا داده چې هم یې
بلـه داچـې نومـوړی دډیـرو مجربـو لیکوالـو پـه پرتلـه . یې پر محتـوی پـام سـاتلی

او دمنطق او استدالل له قـوي قـوت Uخـه بـرخمن  پر انتخاب برالسی دموضوعاتو
  . دی

، پراخه مطالعه، دسعید صاحب دلیکنو له لوست Uخه دنوموړي  ه استعداد
د�ـوان . پیاوړی �ـواک  ـه محسوسـی�ي او د قلم سیايس بصیرت، لوړ ادo ذوق

یق له اصـولو سعیدلیکنې او شننې د ډیرو هغو لیکوالو ترلیکنو هم معیاري او دتحق
  . دي چې یوازي لیکنیزه سابقه یې دسعید د عمر همزولې ده رسه برابرې

مقـاومتي ادب  –روان جهـادي ، ترکومه �ایه چې زما مطالعـه او مشـاهده ده
  . کې دسعید لیکنې دUومره وايل او Uرن�وايل په لحاظ بې ساري دي

                                د قلم له سنګره
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د ( ثـور اثـرهنو د:ران سعید صاحب له یـو من، داچې خربه راUخه اوږده نيش 
، ددې کتاب دلوست پرمهال چې مې کوم تأثر اخیسـتی. یې راپیلوم) قلم له سن�ره

  . غواړم همدغه تاثر او نظر مې له قدرمنولوستونکو رسه رشیک ک�م

تکـراري ، یوه �ان��تیا داده چې په معیـاري ژبـه لیکـل شـوی د قلم له سن�ره
رسرسي چلند ، ه موضوعاتو رسهل. جملې یې لن�ې او روانې دي، پکې نشته ترکیبونه

وړاندې کوي او په زیر بحث سـکالو پـه اسـانه او  رضوري تفصیل، نه دی پکې شوی
  .  ایسته اسلوب د لوستونکي رس ورخالصوي

چې ډيـری ، د قلم له سن�ره لیکنې په دايس حالت او وضعیت کې لیکل شوي
یـو . کې ذوب شوي ديپه فروعاتو او یا ک�و الرو ، قلموال له اصيل رسالته تpتېديل

�ینو بیـا . لوی پاړکي خو آن خپل وجدانونه او قلمونه دیرغل�رو چوپ� ته وقف ک�ل
بعضو . ظا� او مظلوم ترمنh روانه مقابله کې دبې طرفZ دریh وینو، دحق او باطل

خو هغوبااحساسه قلموالو چـې دشـمېر او شـهرت لـه مخـي . پ�ه خوله بهرتي وبلله
د ظا� په وړاندي . اصيل رسالت درک او پسې $ینR ک� خپل، حساب نه پرې کیده

دمصداق په تو:ه یې افغانستان ) والیخافون لومة الئم( یې دحق خربه اعالن ک�ه اود
  . جهاد رشعي او وجدا� وجیبه وبلله مال او ژبه، اشغال او پر ضد یې په �ان

نو Uومره په تېره یوه نیمه لسیزه کې چې دکرایه ک�ل شوو لیکوالو او فرهن�یا 
پــه درنــه او دمجاهــدینو او  هغــومره یــې دیرغل�ــرو او ډیموکراســZ، وس پــوره وه
کلتـور او ، په سپکه خپلې ژبې او قلمونه سـت�ي کـ�ل او دخپـل تـاریخ اسالمي نظام

ددوی په مقابـل کـې . ارز تونو دبدرن�ه کولو او مسخه کولو ډیرې ه�ې یې وک�ې
پـه ډیـرو کمـو ، وړې ډلې میدان ته راودان�له دبااحساسه لیکوالو او فرهن�یانو یوې

فساد او ډير نـاویيل حقـایق ، مکر، امکاناتو او ترین�لو حاالتو کې یې دد من مظا�
  . او واقعیتونه تر خل�و ورسول
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کمونستانو او په $وله کې دیرغل پلوه فرهن�یـانو ، د قلم له سن�ره دسیکولرانو
مـال او طالـب  هغه داچې دوی تل وایې ،بل حساب هم یوه کلکه Uپې�ه ده پر مخ په

خو سـعیدچې زده کـ�ي یـې پـه دینـي . تاریخ او سیاست Uخه ناخربه دی، له ادب
د قلم له سن�ره پـه واسـطه  نه یوازي داچې، مدرسو او مسجدونو کې پای ته رسولې

، پـرده پورتـه کـ�ې جنـایتونو او شـومو اهـدافو، یې د پردي پالو فرهن�یانو له Uېرو
  . دقلم په سن�ر کې هم ونن�ول په وړاندي کولو رسه یې ې اثربلکې دهمد

دقلم له سن�ره پېچيل موضوعات په دايس اسلوب او معیار وړاندي ک�ي چـې 
د کوم پوهنتون  نو په هر فصل به؛ لیکيل وای که کوم سیکولر او کمونیست لیکوال

Zې�نیار او پوهنیار رتبو ته پرې ترفیع ک�ل شو  او اکاډمUی وایله لوري د .  

، د قلم له سن�ره دافغانستان او اسالمي ن�ۍ پر موجوده وضعیت مشتمل دی
  . پر جهادي او سیايس ارز ت رسبیره تاریخي اهمیت هم لري

تېره یوه نیمه لسیزه کې چې دیرغـل پـرخالف او دجهـادي مقاومـت دکـم او  
حتوی پـه دقلم له سن�ره په شان دشکل او م، کیف په اړه Uومره کتابونه لیکل شوي

  . پکې تر سرت:و شوی لحاظ معیاري او غني اثر مې نه دی

. لوسـت یـې ذهنونـه تنـویروي. دقلم لـه سـن�ره د جهـادی ادب شـهکار دی
ـان یـې . سیايس او تاریخي پیpې په منصفانه ډول Uې�ي، جهادي نو�وانـان او مرش

  . ورک�ي هرومرو باید مطالعې ته وخت

ن�ره ارز ـتمن اثـر د چـاپ مبـارکې سعید صاحب ته دقلم له س قدرمن ورور
  ! امین. الله تعالی دې خدمتونه قبول او دخپلې رضاء سبب و:ر�وي، وړاندې کوم

  په مینه او درنpت

  نوراحمد سعید

  مه۲۹جدي ، هش۱۳۹۷

                                د قلم له سنګره
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  دا کتاب او دا لیکنې

الحمد لله رب العلمین و الصلوة و السالم علی أرشف املرسلین سیدنا محمـد 
  : جمعین و بعدو علی آله و صحبه أ 

، م کال همداسې یخه Uيلـه او د ژمـي موسـم و ۲۰۰۹پوره لس کاله وړاندې د 
په یوه خ�ین مسجد کې اوسیدم او نـ�دې مدرسـه کـې مـې د وړې دورې کتابونـه 

خو لـه سـالم او علیـک ، Cرب نابلده و. ویل چې یوه ورځ مبایل $یلفون ته زنR راغی
امارت په تشکیل کې د رهربي شوری غـ�ی وروسته راته معلومه شوه چې د اسالمي 

متقـي صـاحب . او د هغه وخت د فرهن�ي کمیسیون مرش جناب متقي صاحب دی
د تیلفو� خربو په ل� کې دې ته تشویق ک�م چې په قلمي برخه کې جهادي خدمت 

  . پیل ک�م

کـه پخـوا بـه د درسـونو لـه . له همدې �ایه زما د معمول ژوند مسیر بدل شو
ه نورو جهادي خـدمتونو تـه تلـم دا �ـل د وړې دورې د کتـابونو لـه اختتام وروست

ختمیدو وروسته فرهن�ي کمیسیون ته راغلم او له قلم او کمپیوتر نه په استفاده په 
  . جهادي خدمت بوخت شوم

نابلدۍ او :Dورو نـورو سـتونزو ، د لیکوالZ په الویزانده الر دا سفر له سختیو
جومـاتونو او ، ژوند په کلیوالـو مدرسـو، ب په حیثما چې د یو عام طال. رسه مل و

نه خو مې د لیکوايل لپاره زده کـ�ې او تجربـه درلـوده او نـه ، حجرو کې تېر ک�ی و
خو دا د الله تعـالی �ـان��ی فضـل او د . هم د قلمي مبارزې په چل او ه¦ پوهیدم

ت نpـه صلیبي کفر په وړاندې زموږ د پر§ین جهاد یو  ـکاره کرامـت او د حقانیـ
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چې ما ته یې پر دې الر د :ام اخیستلو شیمه راک�ه او کرار کرار مې په مقالـه ، :Dم
  . لیکلو قلم روږدی شو

د دې لسیزې په امتداد کې مـې پـه . له هغه وخته تر اوسه لس کاله تېر شوي
عبدالرؤف ، زخمي افغان، قاري حبیب. بیالبیلو مستعارو نومونو :Dې مقالې لیکيل

هی�کله مې دا فکـر نـه . حبیب مجاهد او Uو نور نومونه، فغان زویخالد ا، حکمت
یو وخت راتـه اسـتاد . و ک�ی چې یو وخت به له دې لیکنو کتاo مجموعه جوړی�ي

عبدالهادي مجاهد صاحب یادونه وک�ه چې $ولې لیکنې باید په ډیر دقت محفوظې 
یکنـو کـې د دې �کـه پـه دې ل، وساتم او که ممکنه وي په کتاo بDه یې چاپ ک�م

سـتونزو او ابـتالوو ژونـدي ، بریـاوو، ستومانیو، ح]سو، جهادي دوران د س�و تودو
، عواطفـو، د تاریخ په یوه سخت پ�او کـې زمـوږ د احساسـاتو. ان�ورونه خوندي دي

قرباینو او قهرمانیو ترج]� کوي او راتلونکو نسلونو ته زمـوږ د جمعـي روحیـې او 
  . ويروا� حالت Uرن�والی لی�د

 Uو میاشتې وړاندې د فرهن�ي کمیسیون د تألیف او ترجمې د Uان�ې مسـؤل
راته وویل چې د خپلو مقالو یوه $ول�ه تیاره ک�ه تر Uو پـه ) نور احمد سعید صاحب(

په دې ډول مې د :Dو لیکنـو لـه من�ـه دا لیکنـې را انتخـاب . کتاo بDه چاپ يش
  . �ک�ې چې په اړه یې Uو نکات عرض کول رضوري بو 

لیکنې په تېرو لسو کلونو کـې د بیالبیلـو حوادثـو پـه اړه لیکـل شـوي چـې  ــ۱
ډیری یې په ویب پا»و او �ینې یې په مجلو کې هم لـه مسـتعارو نومونـو رسه نرشـ 

  . د هرې مقالې د لیکلو تاریخ د عنوان په خوا کې وررسه لیکل شوی دی. شوي دي

چــې لیکنــه بایــد د ه]غــه  ــــ لــه مقــالې رسه د لــیکيل تــاریخ هــدف دا دی۲
ادبیـات او عـاطفي کیـف ، د لیکنې ژبـه. مشخص دوران په تناظر کې مطالعه يش
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اصال د ه]غو اضطراري حـاالتو Uرن�ـوالی  ـيي چـې پـه لیکنـو کـې یـې انعکـاس 
  . موندلی

چـې ) د افغانستان د خرUالو د قرارداد پـایلې او زیانونـه( ــ یوه اوږده مقاله۳
د ال افادیت لپـاره مـې ، کوچنZ رسالې په حیث چاپ شوې وه پخوا یې پpتو بDه د

تـر عنـوان النـدې پـه دې ) پیامد و عواقب پی]ن فروش افغانستان( یې دري بDه د
لـه ) موفق افغـان( مجموعه کې راوړه چې دري ژباړه یې هغه مهال د لیکوال مل�ري

او ابتـدا®  له دې یوې ژباړې پرته نورې $ولې لیکنـې پـه خپـل اصـيل. خوا شوې وه
  . لیکل شوي شکل راوړل شوي دي

یا:انو او یا �ینو کل]تو د ادلـون ، د بیاکتنې په مهال مې یوازې د لیکنpو ــ۴
د لیکنو محتوی او لیکنیز اسـلوب مـې پـه خپـل حـال . بدلون تر حده سمونه ک�ې

  . پرې ایpی

یـې چـې د دې لیکنـو د لیـک توفیـق ، په پای کې د الله تعالی شکر اداء کـوم
بویـه کـه د مطـالعې تنـده یـې پـرې ، لوستونکي د لیکنو مطالعې ته رابو�. راک�ئ

  . خ�وبه يش

  په درنpت

  ستاسو د دعاء:انو طلب�ار

  قاري سعید

  د هجرت ژوند

  د جنورۍ د میاشتې لسمه ۲۰۱۹
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  د صلیبي اشغال په وړاندې مسلح جهاد - فصل  لوم�ی

 
 ا%یز ارتداد پر لورسیکولران د ډ، په جهاد د پنجابیتوب الزام  
 چې �کیالک په کې ستومانه شو ، کوړن4ل  
 د سن4ین ح:سه تر دې ډېره سرته ده  
  د یرغل4رو په خالف نوی جهادي محاذ  
  په مارجه کې امریکایان په سپیانوپسې پل وهي  
 ه تیر شولI ؟ په صحرا باغ کې ر�تیا  
 ؟؟ آغاز گر جنگ کیست و راه آبرومندانه چیست  
 وله د عقلله امریکا رسه س ، Qنقل او عاطفې تر من  
 د شوراب پرل هاربر  
  د شهید احمد%ل رس%ذشت  
  ه ډبهZژې  
  امریکایي لیالم  
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سیکولران د ډاJیز ارتداد پر ، په جهاد د پنجابیتوب الزام
  لور

  میالدي ۱۸/۹/۲۰۱۳

چـې ، افغان اولس په ن�یواله سطحه د هغو دریو بختورو قومونو له جملـې دي
Uيـ��  ـيي چـې پـه ن�یوالـه سـطحه یـوازې . ې اسالم منلی دیعلی االستغراق ی

چې هی± فرد یې کافر نـه ، ترک او افغان قومونه $ول په اسالم کې داخل شوي، عرب
  . دی پاته شوی

افغان اولس کابو Uوارلس سوه کاله $ول مسل]ن وو او هی± کـافر او مرتـد پـه 
و درشعي فیصلې له مخې یې یا ن، که به کوم مرتد په کې پیدا کیده. کې پیدا نه شو

  . بیرته اسالم ته راجع کاوه او یا یي د ردت د حد له مخې واژه

په افغان اولس کې لوم��  ـکاره کـافران هغـه وخـت پیـدا شـول کلـه چـې 
شـوروي کمونیسـتي اتحـاد . کمونیستي د هري افکار زموږ هیواد ته راداخـل شـول

وه چـې دا هیـواد د :رمـو اوبـو او دوی فکـر کـا، افغانستان ته په ډېر اهمیت کتـل
نو په هره بیه چـي وي بایـد کمونیسـت ، سوسیال هند په خوا دیوه پله حیثیت لري

خو دلته دکمونیستي د هري افکارو د خپریدو په وړاندې تر $ولـو سـرت . ک�ای يش
نو �که خو کمونیستانو تر هرUه مخکـې پـه ، و) اسالم( خن� د افغانانو دیني اعتقاد

ائدو او ارکانو بریدونه پیل ک�ل او ه�ـه یـې کولـه دمؤمنـو افغانـانو پـه اسالمي عق
  . سرت:و کې یې بې ارز ته ک�ي

د ، له دې جملې هغه Uه چې افغا� کمونیستانو ورباندې �انونه کافران کـ�ل
کمونیسـتانو پـه دې دواړه اسـالمي ، اسالم دوهم رکن ملونh او پن�م رکـن حـج ول
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) لغاتونـه( دوی ویل ملـونh هسـې عـرo واژې. په ووهله$ا) عربیت( ارکانو باندې د
ملونh له ورزش پرتـه بلـه ، چې بدوي عربانو به د ورزش په وخت زمزمه کولې، دي

باندې هم ) حج( کمونیستانو دغه راز د اسالم په معظم رکن. هی± معنی هم نه لري
چـې ، دعربیت $اپه ول�وله او ویل به یې چـې حـج دعربـو یـوه اقتصـادي پـروژه ده

غواړي په دې بهانه خپل دسیاحت کاروبار ته رونق ورک�ي او له خلکو پیسې را$ولې 
کمونیستانو به ویل چې شوروي اتحاد د افغانانو لپاره د :اون�یتوب په لحاظ . ک�ي

، هغه افغانان چې دحج په نامه د عربـو پـه سـیل �ـي، ترعربستان ډېر مستحق دی
 �ــراد او ماســکو منظــرې وکــ�ي او دلیــننبایــد د مکــې او مــدینې پــه �ــای د لینن

  . دمومیایي شوي جسد زیارت ته الړ يش

Uرن�ه چې د کمونیستي تبلیغاتو پـه مهـال د افغانسـتان پـه سـطحه د جهـاد 
نـو �کـه کمونیسـتانو دملان�ـه او حـج ، مسئله دومره متعارفه او د بحث وړ نـه وه
  . ترې انکار کاوه او په ډا:ه یې، غوندې عباداتو باندې �انونه کافران کول

اع]لو او معامالتو په برخو کې ، عباداتو، اسالم یو بشپ� دین دی چې دعقیدې
اسالم دیوه مجزا دین په تو:ه له هر ډول کفري دین رسه . خپل احکام او ارکان لري

که د اسالم اقتصادي نظـام دکمونیسـتانو ، په یوشکل د اشکالو په $کر کې واقع دی
 نن سبا بیا د ن�یوالو سیکولرانو لپاره د اسـالم سـرت حکـم، و له اشرتاکیت رسه $کر

محيل او ن�یوالو بیدینانو خوبونه یې ، داسې Uه :ر�یدلی چې د $ولو وطني) جهاد(
  . تpتويل دي

چـې د الهـي ، اوس مجبـور دي) سیکولران( له همدې امله خو معارص بیدینان
لکه کمونیسـتانو چـې د ، حکم جهاد په وړاندې ک¶ م¶ داسې پروپا:ند پیل ک�ي

  . حج او د اسالم د نورو احکامو په وړاندې کول، ملان�ه
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د کفـر او :مراهـZ بیالبیـل مکاتـب د ) الکفرملة واحده( لکه Uرن�ه چې وایي
کمونیسـتان او ، عمل او اسالم د منZ په برخـه کـې نهایتـا رسه ورتـه وي، عقیدې

 د اسـالمي احکـامو د اهانـت مثال، سیکولران هم په ډېرو ک�نو کې رسه ورته بریpي
کـه کمونیسـتانو ملـونh او حـج پـه عربیـت تورنـاوه او دا یـي عـرo ، په برخه کـې
) جهـاد( همدا نن مې ولوستل چې معارصو بیدینانو په سرت الهي حکم، رواجونه بلل

باندې رس] د پنجابیتوب $اپه ل�ـولې او دغـه اسـالمي منـزل حکـم یـې د پنجـاب 
  . پالیيس بللې وه

�ۍ په بیالبیلو برخو کې م�تت مسل]نان د کفارو د خوشالولو لپاره �ینـې د ن
Uوکاله وړاندې چې کویـ¶ هیـواد د خپلـې دفـاع . له رشمه ډکې ک�نې تررسه کوي

نـو د دې لپـاره چـې د ، لپاره امریکایي پو�یانو ته په خپله خـاوره کـې اډې ورکـ�ې
دکویـ¶ د معـارف ، پـاری�يامریکایانو په وړاندې د کوی¶ دنوي نسل کرکه راونـه 
چې د جهـاد ذکـر پـه کـې ، وزارت د وون�یو له کتابونو Uخه هغه آیتونه لرې ک�ل

  . یا د یهودو او نصاراوو رسه د مني په کې یاده شوې وه، شوی و

، کويت هیواد هغه مهال دغه نا�واCردانه او اسالم ضـد عمـل رستـه ورسـاوه
م�ر راشئ زموږ o دینانو ته چې ، ک� خو په رسمي کچه یې له جهاد Uخه انکار ونه

�که دغـه جـاهالن چـې ،  ایي د ن�ۍ په سطحه تر $ولو احمق سیکولران ورته ووایو
ترUو رس] له الهي احکامو انکار ونه ک�ي او د مطلق ضاللت پـه پولـه ونـه دریـ�ي 

  . ترهغو یې شیطان لو$لی وجدان صرب نه کوي

ه پpـتونخوا ایالـت کـې دعـوامي Uو کاله وړاندې دپاکستان په $ـاکنو کـې پـ
د دې :وند ، نشنل :وند ډېرې رایې و:�لې او په پpتونخوا کې یې حکومت جوړ ک�

د  وون�یو پـه کتـابونو کـې د ، غ�ي پرته له دې چې کوم اجبار یا اړتیا موجوده وي
دفلسـفې پـه ) عدم جهاد( د ويل خان د عدم تشدد، جهاد په آیتونو پسې راسم شول
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هاد $ول الهي اوامر د  وون�یو له کتابونو لرې کـ�ل او نـوی نصـاب ر»ا کې یې د ج
چې ترپایه په کې د جهاد نوم هم نه و اخیستل شوی او نه پـه کـې لـه ، یې چاپ ک�

  . یهودو او نصاراوو رسه د مني ذکر شوې وه

له Uوکاله حکومت وروسته Uه موده وړاندې په پpتونخوا کـې بیـا انتخابـات 
، ې ډيرې رایې دعمران خان په مرشۍ تحریک انصاف و:�لـېچې دا�ل په ک، وشول

رسه له دې چې عمران خان هم د نشنلیانو په شان سیکولر مزاج لري او کوم د  ـې 
خو د ده دحکومت په راتR رسه دپpتونخوا په تعلیمي ادارو کې . الر pU« نه دی

تـه ه]غـه چې دوی تـه دې بیر ، یوشمیر مؤمنو معلمینو او متعلمینو غو تنه وک�ه
هغه نصاب چـې نشـنلیانو تـرې جهـادي آیتونـه نـه وو ، پخوانی نصاب تدریس يش

دپpـتونخوا حکومـت د دې معرتضـینو غو ـتنه ومنلـه او بیرتـه یـې . حذف کـ�ي
  . چې دنشنلیانو ترحکومت وړاندې تدریسېده، ه]غه زوړ تعلیمي نصاب جاري ک�

هودو او نصاراوو رسه د والء د  وون�یو په کتابونو کې د جهادي آياتونو او له ی
او براء دمضامینو بیرته ورداخلولو نه یوازې په پاکستان کې دننه سـیکولران سـخت 

بلکې تاو یې تر کابله هم رارسیدلی او دلتـه یـې هـم دبيـدینانو ، په غوسه ک�ي دي
  . سپن�ې پ�سويل دي

یـې  د کابل چاپ محور ور�پا»ه چې د اباسین بریال په نوم پروژه یـي لیکـوال
دپpـتونخوا د  ـوون�یو ، چلوي او به غالب :ومان کوم بهرنی سفارت یې اک]لوي

چـې ، په نصاب کې د جهادي آیاتونو د داخلولو په موضوع یوه داسې مقاله لیکيل ده
په دې مقاله . د توهین بوی ترې را�ي) جهاد( دسوچه انکار او د اسالم د اعظم رکن

ک¶ م¶ لکه کمونیستانو ، ب تورن ک�ی دیکې محورخېلو جهاد رس] په پنجابیتو 
د ( دوی د جهاد دقرآ� مضمون په اړه لیکي. به چې ملونh او حج په عربیت تورناوه
کارتوسـو او جن�ـي مقـابلې د ، چـې د توپکـو، خیرب پpتونخوا ایالتي حکومت منلې
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دا د ، �ـایي پpـتانه وایـي. لې�د مضامین د  وون�یو تعلمیي نصاب ته شامل کـ�ي
چې لویدیh هېوادونه د پنجاo استخباراتو په مرسته ، رتاتیژۍ یوه برخه دههغې س

نوی پpتون نسل په ای�یالوژیک لحـاظ د جنـR پـه روحیـه روزي او تره�ـري بـه د 
  .) پpتنو مزاج ته داخله ک�ي

توپکـو او جن�ـي ، دکارتوسو( جاهلو محورخېلو په دې مقاله کې له جهاد Uخه
ک�ی دی چې دا رس] د دې سرت دیني رکن سـپکاوی  باندې تعبیر) مقابلې مضمون

ــو او پنجــاo . دی ــو جهــادي مضــمون دلویــدی�و هیوادون ــې خــوا محورخېل ــه بل ل
  . استخباراتو سرتاتيژي بللې ده

، چـې دغــه مضـمون چـې بیــدینان یـې پــارويل دي، لوسـتونکي بایـد پــوه وي
بلکې د درستو ، جن�ي زده ک�و او وسلو کوم عميل مضمون نه دی، دباروت جوړولو

د دې موضـوع . اسالمي هیوادونو د نصاب غوندې د جهاد عام اسالمي مضمون دی
چـې ویـل یـې پـه ، په اړه ما د o o يس د رفعت الله اورکزي مفصل راپور هم ولید

 ـایي . نصاب کې یوازې د جهاد دیني مفهوم اوقرآ� آیاتونه بیرته داخل شـوي دي
�کـه جهـاد د یـوه دینـي مفهـوم پـه ، pه نـه ويدا په اسالمي ن�ۍ کې یوازینZ پې

ایـران او نـورو ، همدا اوس دسعودي عربسـتان، حیث د دیني علومو مهمه برخه ده
�کـه ، ډېرو اسالمي هیوادونو په تعلیمي نصابونو کې د جهـاد مضـمون تدریسـی�ي

چې رسـول للـه صـلی اللـه علیـه وسـلم ، جهاد د اسالم یولوی حکم او سرت باب دی
  . ویيل دي) د اسالم تر $ولو هسکه Uوکه( سنام االسالم ورته ذروة

اسـالمي فریضـې او دینـي ، که Uوک پـه مطلـق ډول جهـاد دیـوه الهـي حکـم
پـه ، ارز ت په تو:ه په رسمیت ونه پیژ� بلکې اهانتا یې په پنجابیتوب تورن ک�ي

مي نـو دا لـه دې اسـال ، $ی�ه ورته و:وري او په وړاندې یي معارضه او مقابلـه وکـ�ي
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حکم Uخه دUر:ند انکار او ارتداد معنی لري او کیدای يش انسان ورباندې کفر ته 
  . وو�ي

لکه دکمونیستانو داوج او موج په وخت کې چې د عربیت او اخوانیت $اپـه د 
فکر او پدیده بـه یـې دعربیـت $اپـه ، هر چا موډ :ر�یدلې وه او په هراسالمي عمل

یکولرانو په عرص کې دپنجابیتوب $اپه ل�ول نن سبا د غرب زده دیموکرات س، وهله
  . همداسې دچپ الس لوبه بلل کی�ي

جاهلو او الرورکـو سـیکولرانو پـه مـنh کـې داسـې ان�یـرل ، دلته دپ¶ سرت:و
اسـالم ، لکه قرآن چې له لوح محفوظ Uخه نه بلکې له الهور Uخه راغلـی وي، کی�ي

  . سرتاتيژيدپاکستانیانو بومي کلتور وي او جهاد دپنجاب سیايس 

دیني علم دپنجاب ، له همدې امله خو جهاد ته دپنجاب سرتاتيژي ویل کی�ي
دکيل او  ار ، دیني مدرسه دپنجاب استخباراÁ فابریکه بلل کی�ي، علم بلل کی�ي

، جهـاد، ږیـره، مسواک. تر $ولو پاک طالب او متقي انسان دپنجاب �ری بلل کی�ي
ي پدیـدې اسـالمي ارز ـتونه نـه بلکـې اسالمي اخوت او نورې $ـولې دینـ، شهادت

  . پنجاo ارز تونه بلل کی�ي

په اشخاصو او افـرادو بانـدې د بیالبیلـو $ـاپول�ول او پیغورونـه ورکـول شـاید 
، که ماته د اسالمي اتباع په جرم پنجـابی ویـل کیـ�ي، دومره حساسه مسئله نه وي

دلوړې مرتبـې خاونـد زه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم Uخه . هی± پروا نه کوي
جـادو:ر او کـاهن ویـل شـوي او ډول ، هغه ته په همدې اسالم باندې لیـونی، نه یم

پری�ده چې د اسـالم د ـمنان ماتـه هـم پـه دې اسـالم . ډول پیغورونه ورک�ل شوي
مابـه ( ترUو خو مو له پیغمرب صـلی اللـه علیـه وسـلم رسه یـو بـل، پیغورونه راک�ي

  . صفت پیدا يش) االشرتاک
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اوس پـه اسـالمي ) سـیکولران( مسئله داده چې معارص غـرب زده بیـدینانخو 
احکامو پسې هم راسم شول او دکمونیستانو غوندې یې په اسالمي ارکانو او احکامو 

  . باندې هم د تورل�ولو او داغمن کولو لوبه پیل ک�ه

چې که معارص بیدینان د اشخاصو غونـدې ، خو دلته داخربه باید رو انه ک�و
هم زموږ لپاره کـوم تـاوان ، المي سوچه احکامو باندې دپنجابیتوب $اپه ل�ويپه اس

زمـوږ پـه روح او ، لکه Uرن�ه چې د دوی په ر:ونو کې o دینZ نفوذ کـ�ی، نه کوي
چې د اللـه تعـالی پـه فضـل بـه یـې دهـی± ، بدن کې اسالم همداسې نفوذ ک�ی دی

س پـوهی�ي چـې جهـاد مـؤمن اولـ. شیطان وسوسه او تشویش هم رانه ونه تـروړي
چې الله تعالی د نبوي هجرت نه وروسته دجربیل علیه السالم پـه ، یوالهي حکم دی

وقـاتلوهم حتـی التکـون فتنـة و یکـون ( واسطه رالی�لی اوموږ ته یې ویـيل دي چـې
او له کافرانو رسه ترهغو وجن�ی�ئ چې فتنه پاتـه نـه يش او : ژباړه... الدین کله لله

  ) ره و:ر�يدین $ول د الله لپا

، آی ایـس آی، پاکسـتان، چـې يف سـبیل للـه جهـاد تـر پنجـاب، موږ پـوهی�و
د جهـاد . ډېـر مرشـ دی، حمید:ل او نورو بالبرتو چې سیکولران یې بیا بیا یـادوي

چـې لـه ، جهاد انسا� امر نه دی بلکې الهـي امـر او حکـم دی، مرتبه خوراعايل ده
، هی�ـوک یـې محـو کـوالی نـه يش جهاد یو ثابت حکم دی چې. اس]نه راغلی دی

الجهـاد مـاض ( �که رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد ته دا :ُفت ورکـ�ی چـې
ورک او مـبهم ، جهـاد کـوم :ونـR، جهـاد بـه ترقیامتـه روان وي) الی یوم القیامة

احادیـث او کتابونـه ډک ، په جهادي مضمون باندې قـرآن، عبارت او مفهوم نه دی
 یـو چـې بیـدینان پـه خپلـو پوچـو تبلیغـاتو رسه جهـاد او نو �که موږ مطمنئ، دي

  . جهادي فکر ته تاوان نه يش رسوالی
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�کـه ، خو په دا ډول جاهالنه لیکنو رسه دوی یوازې خپل �ان ته تاوان رسـوي
رسه سـ�ی ) سـپکاوي( د اسالمي رشیعت له مخې د یوه مسنون حکم په اسـتخفاف

ې Uوک د جهـاد غونـدې دفـريض حکـم نو اوس تاسو اندازه ول�وئ چ، کفر ته و�ي
  ؟. نتیجه به یې Uه وي، سپکاوي وک�ي

خـو پـه ، موږ معارصو o دینانو ته یوازې همدا وایو چې په هرUه مـو لـوری�ئ
خـو لـه اسـالمي Uر:نـدو احکـامو رسه ډېـر ، هرUه وک�ئ. کفر مو بالله که لوری�ئ

جهـاد کومـه ، ل�ـوئ په جهاد او اسالم د عربیت او پنجابیت $اپې مه، احتیاط کوئ
چې په اړه یې له �انه پـه خـالص مـ¶ ان�یرنـې او قضـاوتونه ، دتوطیې تیوري نه ده

که د مسـل]نانو پـه خـاوره ، جهاد یو Uر:ند او ثابت اسالمي قرآ� حکم دی. وک�و
جهـاد پـه ، لکه اوس چې امریکا زموږ په هیواد یرغل کـ�ی دی، کافران یرغل وک�ي

  . :ر�ي$ولو مسل]نانو فرض عین 

لکه Uرن�ه چې کمونیسـتانو دملان�ـه او روژې دینـي ماهیـت ، موږ باوري یو
معارص سیکولران هم نه يش ، مسخ نه شو ک�ای او نه چا وررسه دعربیت الزام ومانه

 خو دغه ډول جسارتونه یوازې همـدوی، تلپاتو قرآ� احکامو ته تغیر ورک�ي، کوالی
  . و په دنیا او عقبی رشمینده کوالی يشo دینان د ډا:یز کفر په س�یج درولی ا
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  چې Cکیالک په کې ستومانه شو، کوړن?ل

  ۲۰۱۰\اپریل  ۱۷

خـرب . Uه موده وړاندې مې په یوه پpتو وېب پا»ه کې یو جالب خـرب ولوسـت
چې یو داسې عکس په کې لوم�ی مقام :�لی و ، په اروپا کې د عکسونو د مسابقې و

 د دې عکـس لپـاره د مسـابقې ممیزینـو د. وچې په افغانستان کې اخیستل شـوی 
په عکس کې  ودل کیدل چې د افغانستان . عنوان غوره ک�ی و) ستومانه رستیري(

په ختیh د کون� والیت په کوړن�ل دره کې یو امریکایی رستیری د :رمې ج��ې پـه 
وسله یې غور�ولې او پـه داسـې حـال کـې ، تاوده مورچل کې له ج��ې ست�ی شوی

ډډه یـې اچـولې ، یا او وارخطایZنpې يې په ÉUه کې له ورایه  کاريچې د :ن�ست
د خـرب د تفصـیالتو لـه مخـې دې عکـس د نـ�ۍ پـه . اوژور سوچ په مخه ک�ی دی

چـې لـه ، سطحه �که د نورو په پرتله ډېرې نومرې و:�لې او پـه اول Cربکـې راغـی
د مسـابقې . ه$ول ساده وايل رسه رسه یې له یوه لـوی حقیقـت نـه پـرده پورتـه کولـ

ممیزینو استدالل کاوه چې د جنR په ډ:ر کې د مسـلح رستیـري دومـره سـتوما� 
نادره ده او دا جز® پېpه په حقیقـت کـې دی وه اولـس سـتوما� پـه ډا:ـه کـوي 
اوداسې Uر:ندوي چې امریکاد افغانستان په اوږده ج��ه کې سخته ستومانه شوې 

خويش ک�ې او د ج��ې له صفه عقب  او لرې نه ده چې دې ج��ې ته راوړي وسایل
  . نشیني وک�ي

کې د یوه رستیري سـتوما� بـه ) کوړن�ل( د افغانستان په یوه لرې پرته سیمه
 ایي هغه مهـال ډېـرو تـه کومـه د تأمـل وړ موضـوع نـه وه او دا بـه ورتـه بی�ایـه 
بریpیده چې له دې Uخه په افغانستان کـې د امریکـایي �واکونـو راتلـونکی ا$کـل 
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م�ر له Uو ور�و راپدیخواپه همدې سیمه کې �ينې داسې واقعیتونـه :ـورو . ک�ي
  . له تصویر نه رابو$يديل ا$کلونه او:ن�وسې پر�ای ثابتوي) ستومانه رستیري( چې د

Uو رو�ې وړاندې مطبوعاتو د امریکایي �واکونو له قوله داسې خربونـه نرشـ 
الZ د کوړن�ـل پـه غرییـزه چې امریکایان غواړي د کن�والیت دما»و:ي ولسـو ، ک�ل

سیمه کې خپلې Uلور واړه اډې تخلیه ک�ې او دلته خپل شپ�کلن خون�ي اشـغال تـه 
دې خـربې تـه پـه لوم�یـو کـې د امریکـایي �واکونـو دن ورو . دپای $کی کیـ�دي

خوله سیمې نه وروستي راپورونـه وايـي ، ادعاوو غوندې ډېرو د شک په سرت:ه کتل
ری رستیري له دې سیمې ایستيل او ن�دې ده چـې پـه چې همدا اوس امریکایانو ډې

  . بشپ�ه تو:ه $ولې اډې تخلیه ک�ي

اوUــه پکــې پــيÌ شــول چــې امریکــایي پــه وســلو ؟ کوړن�ــل Uن�ــه �ــای دی
یـوه شـیبه د دنیـا لـه سـرت:و ! را�ئ؟ باررستیرو پکې د زیاÁ :وزارې مورال بایلود

انکشـاف پـه بیالبیلـو خـواوو دې سیمه ته رس ور کاره ک�و اویوه شیبه د دې ، پناه
  . رسه و:�ی�و

 Zتـه پرتـه د مـا»و:ي ولسـوال hکوړن�ل د کون� د مرکز اسعداباد  ـار لویـدی
دختـیh لـه . چې الوېزانـده درې او پیچلـې ارايض لـري، مربوط یوه غرنZ سیمه ده

جنـوب تـه یـې د نرنـR ، لورې د شوړېک په نامه له یوې غرنـZ سـیمې رسه نpـتی
دلویـدیh پـه خـوا د کنـ�ی ، لسوالZ د دېوه :ل سیمې پرتې ديباډیل او دUوکZ و 

 Zتې او ش]ل ته یي هم د برکن�ۍ او ما»و:ي ولسوالpله مربوطاتو رسه ن Zولسوال
چې ، دکوړن�ل درې په بیالبیلو برخو کې :Í کيل پراته دي. مرکزي سیمې پرتې دي

ضـد جهـاد پـه داسیمه د روس . اوسیدونکي یې په پpتو او پشه یي ژبو خربې کوي
وخت کې هم د :رمو معرکو ډ:ـر وه او لـه دې وجـي چـې زیـاتره اوسـیدونکو یـې 
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تـر دې ، دروسانوپه وړاندې یې سخت مقاومت کاوه، هجرت نه و ک�ی اوپر�ای وو
  . چې روسانو ترپایه په دې سیمه کې دپpې تم کولو او استقرار فرصت ونه موند

وم�ي رس کـې یـوازې د مـا»و:ي د امریکایي �واکونو له راتR رسه دوی پـه لـ
خو Uن�ـه چـې د کوړن�ـل او شـاوخوا ، ولسوالZ په مرکز کې یوه پي آر$ي جوړه ک�ه

نو �که اړشـول چـې لـه دوه ، نورو درو له لوري پرې مجاهدینو متواتر بریدونه کول
کاله تلفاتو زغملو وروسته د کوړن�ل په شمول په نورو اطرايف غرنیوسیمو کـې هـم 

پـه دې ل�کـې امریکایـانو د کوړن�ـل غرنZسـیمې تـه . جوړې ک�ي پو�ي قرار:اوې
عـيل ابـاد او �ینـو ، میـدا�، خورا ډېره توجه راو:ر�وله او د دې سیمې په ډی�یال

امریکایـانو د خپلـو اډو شـاوخوا پـه . نورو سیمو کې یې خورا پاخه بیسونه جوړک�ل
و دبریدونومخه راوتاو غرونو هم :Dې کوچنZ پوستې جوړې ک�ې ترUو د مجاهدین

خوپه دې اړه یو بل دردناک واقعیـت داو چـې Uن�ـه کوړن�ـل یـوه غرنـZ . ونیيس
امریکایـانو خپلـې ، سیمه ده اوخلـک یـې د کرهDـې لپـاره لـ� مناسـبه �مکـه لـري

قرار:اوې په همدې کرهDيزو �مکو کې جوړې کـ�ې چـې دې کـار د خلکـو سـخته 
پـه دې . ې د شکایتونو سبب و:ر�یـدنارضایتي راوپاروله اوپه بیابیا په مطبوعاتو ک

نویو جوړوشویو بیسونوکې په سل�ونو امریکایي عسکرو رسبیره پـه :ـÍ شـمیر کـې 
د اجیرې اردو رستیـري او �ینـي د شخيصـ امینتـي کمپنیـو کرایـه ، داخيل عسکر

  . شوي وسلوال هم په دنده بوخت وو

تـه  له تیـرو شـپ�و کلونـو راهیسـې چـې امریکایـان د کوړن�ـل غرنـZ سـیمې
پـه دې مـوده . تل په سختو ج��و کې  کیل وو او درانه تلفات یې ورکـول، ورختيل

د امریکایــانو پن�ــه پــه افــرادو بــار چــورلکې د ، کـې د کوړن�ــل پــه مربوطــاتو کــې
دغـه . چې د من یې هم تصـدیق کـ�ی دی، مجاهدینو په بریدونو راغور�ول شوي

$ان�ونـه او بیالبیـل پـو�ي ، راز په بیالبیلو ج�ـ�و کـې دردوی :ـÍ شـمیر رستیـري
  . وسایط او وسایل له من�ه تليل اوداخيل عسکرو هم په کې سخت تلفات لیديل
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دکوړن�ل درې اوسیدونکي وايي چې تیرشپ� کلونـه د دوی لپـاره تـر $ولـو لـه 
�که امریکایانو به تل د خپلـو تلفـاتو غـچ لـه o ، بدمرغZ او ستونزو ډک کلونه وو

. و هرشپه به یې د دوی په کورونـو کـې تالشـZ کـولېوسلې اوليس خلکو اخیست ا
چـې زیـاتره بـه یـې د ، دغه راز یې هر وخت له خپلو قرار:ـاوو ړانـده توپونـه وارول

له همدې امله خوبه داسې ور�ې ډيـرې کمـې ، هستو:نې په کلیو او کورونو ل�یدل
و وې چې له کوړن�ل نه دې د د من پـه توپـو د ل�یدلواوليسـ شـهیدانو او زخمیـان

ترUـو پـه ،  ایي په دې عمل رسه به د د ـمن ه�ـه داوه. خرب نه وي اوریدل شوی
دې تو:ه په اولس کې ویره خپره او په سیمه کـې خپـل نظـامي حضـور تـه پایpـت 

خو ولیدل شـول چـې د د ـمن لـه وحشـیانه چلنـد رسه وليسـ قهـر ال پـه . ورک�ي
په ورځ په کوړن�ل کې د زیاتیدو و او د د من د $ول زور له استع]ل رسه رسه ورځ 

مجاهدینو �واک او بریدونه په ډيریدو ول او د من د بې شمیره مصارفو او تلفـاتو 
  . ورکولوپه م¶ ونه توانیدچې دکوړن�ل �مکه د�ان لپاره ارامه ک�ي

ویالی شو ، خواوس چې له دې سیمې د امریکایي �واکونو د وتلو خربې کی�ي
وسته امریکـایي مغـرورو لpـکرو پـه داسـې چې له شپ� کاله خون�ي مقاومت نه ور 

حال کې په دې سیمه کې د اضايف ج��ې مورال بایلود او د ستومانZ احسـاس یـې 
په دې ج��ه کې . وک� چې متقابل جهادي مقاومت ال په �واکمنیدو او تاندیدو دی

که امریکایي �واکونو د خپل استدراجي ساینس او جن�ي تکنـالوژۍ وروسـتی زور 
و مجاهدینو هم په کوم ډول قربانZ باندې رصفه ونک�ه او د د من پـه ن، دریغ نک�

مجاهـدین لـه ډېـرو . مقابل کې یې له هر ډول چال او تاکتیک Uخـه کارواخیسـت
خفیفو اوناچله وسلو رسه د امریکایي �واکونو د پرمختليل هـوايي او زمینـي �ـواک 

رلکـو رسه ډغـرې پـه سـپکو وسـلو یـې لـه چو ، په وړاندې د غرونو په شان ودریـدل
رسه لـه دې چـې . ووهلې اوپه بیابیا د ژوند په بیه د د من په پخو مورچلو وروختل

، دا ډول رسپه الس ج��و به کله ناکله دردوونکي پـایلې اوتلفـات هـم درلـوديل وي
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خو دا دی باالخره یې د من ته وروفهموله چې نيش کوالی په دې خاوره دارام سـاه 
  . واخيل

، د امریکایانو شاتR دې Uوک کومه عادي پرمختیانـه بـويلله کوړن�ل Uخه  
بلکې که خدای کول دابه په درست کون� او نور افغانستان کې د امریکایي اشغال د 

�که داسـې . لکه همدا اوس چې همداسې :ن�وسې اوریدل کی�ي، ماتې پیالمه وي
و تنـو ویل کی�ي چې Uوور�ې وړاندې د امریکایي �واکونـو پـه فرمـان د کـون� دو 

د جانـداد پـه کـورکې ) دکون�پخوانی وايل جانداد خان اوملک زرین( غدارو مرشانو
غون�ه جوړه ک�ې وه او د کون� د بیالبیلودرو مرشان اوسپین ږیري یې راغو تي وو 
اودایې ورته ویيل و چې امریکایان په کون�کې سخت تنR شوي او نور نيشـ کـوالی 

ته راپری�دي او ) جاندادخان اوملک زرین( ن�تلفات وزغمي نو �که د کون� وا:ي مو 
نو تاسې په خلکو کې داسې تبلیغ وک�ئ چې لـه ، دوی به مو یوازې مايل اک]ل کوي

وایي چې دې غو تنې د کون� په قومي مرشانو سـخت بـد اغیـز . مون�رسه ودری�ي
ـان سـخت o ، وک� د دوی غو تنه یې په کلکه ردک�ه اومخامخ یې دغـه دواړه مرش

  .. �ل او د امریکایانو مزدوران یې وبلل په هرحالآبه ک

له دې پرمختیاوو داسې بریpې لکـه امریکـایي فرعـو� طاقـت تـه چـې نـور 
�که په تدریج رسه لوم�ی د یوه رستیري ستوما� بیا د یـوه ، تقدیر په بله شوی وي

سرت جن�ي محاذ ستوما� او لـرې نـده چـې د د ـمن د �واکونـو دا سـتوما� پـه 
چـې بیـا بـه یـې پpـې ، ستان کې $ولو میشتو بهرنیـو قواووتـه رسایـت وکـ�يافغان

په پای کې ویالی شو چې دکوړن�ل په دره کـې دلویـدیh دفرعـو� . د$ین�ې نه وي
 کیالک مورال په داسې مهال ستومانه شوی چې د پرسيل د موسم له رابریدو رسه 

او Uپاندیـدو غوندې جهادي مقاومت هـم پـه مسـتZ ) کون�سیند( دمست کون�ي
دمتعال خدای له سرت دربارنه امید لـرو چـې دا زیـری مـو د مـومن اولـس او ، دی

  . رسلوړی هیواد د رستارسي آزادی پیالمه يش
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  د سن?ین حQسه تر دې ډېره سرته ده

۲۳/۱۲/۲۰۱۵  

ملریز کال د مرغومي په دوهمه  ۱۳۹۴او دا دی باالخره همدا نن چهارشنبه د 
ل چې د سن�ین ولسوايل بشپ�ه فتحه او د اسـالمي نظـام او نی�ه مجاهدین وتوانېد

  . خپلواکZ توغ ورباندې ورپوي

دا له Uوارلس کلن اشغال وروسته لوم�ی �ـل دی چـې سـن�ین ولسـوايل پـه 
نـن بـه د ، بشپ�ه ډول د اشـغال لـه خبثـه پـاکی�ي او د آزادۍ وږمـې تـنفس کـوي

ډېر کارپوهان بـه ، نرش ک�يسن�ین د فتحې په اړه ډېرې رسنZ خربونه او بحثونه 
هغـه چـې د ، ورباندې و:�ی�ي م�ر د دې ح]سې عمق ته به کله هم ورکوز نـه يش

  . رشادتونو او ح]سو اوږد پس منظر تر شا لري، Uوارلس کلنو قربانیو

د سن�ین ح]سه د یوې ور�ـې خـربه نـه ده او نـه هـم کـوم داسـې معمـويل 
دا فتحـه تـر ، تحلیلونو کې راونغpتل يشرویداد دی چې په Uو راډیویي خربونو او 

دلتـه ، دا فتحه د سرتو قربانیو په بدله حاصله شـوې، شا Uوارلس کلن داستان لري
امریکـا او :Dـو نـورو ، بلکې د برتانیـا، یوازې داخيل اجیر پو�یان نه دي مات شوي

خو په پای کـې . اروپایي هیوادونو یرغل�رو هر یوه په سن�ین کې بخت ازمویلی دی
  . د $ولو بی�ۍ د سن�ینوالو د وینو مستو Uپو او قربانیو له �ان رسه الهو ک�ې دي

نن مې د سن�ین د ح]سې د Uوارلس کلن داستان په اړه خپلو یادا ـتونو تـه 
د قربانیو او رشادتونو له یـوه اوږده تسلسـل رسه مخـامخ شـوم هغـه ، مراجعه وک�ه

د سن�ین $ـول ، ویاړلی تاریخ لري چې د افغانستان هره سیمه همداسې نالیکلی خو
داستان دومره لن� او کم نه دی چې زما قلم یي بـوج پورتـه کـ�ای يش او یـا یـي دا 

  . لن�ه لیکنه احتواء ک�ي نو �که په مشت Cونه خروار باندې بسنه کوم
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  له سن�ین رسه شناخت

م�ر دا سیمه مې هغه وخت د یـوې ، د هلمند د سن�ین نوم مې له پخوا اورېد
م  ۲۰۰۷هادپالې او یرغل�رو ته د خطرناکې سیمې په حیـث وپیژندلـه کلـه چـې د ج

 ـه ، کال په لوم�یوکې برتانوي عسکر دې سیمې ته الړل او په خون�یو ج��و کېوتل
مې په یاد دي چې هغه مهـال بـه o o يس پـه دې خـربه ډېـر تعجـب کـاوه چـې 

، یرو لس جنازې پورتـه کـ�يبرتانویانو له سن�ین Uخه په یوه اونZ کې د خپلو رست
په ه]غه شیبو کې مې په هلمند کې د برتانوي ج¦ال ری�ب�لر مرکه هم پـه یـاد ده 

. چې د سن�ین ج��و خpمولی و او د انتقام لـه جـذبې رسه پـه ډېـر غـرور غ�ېـده
د یوه پو�ي په حیث باور لري چې په سن�ین کې بـه د میونـد تـاریخ : ری�ب�لر ویل

  . �ریز رستیري به له کلیوالو افغانانو شکست ونه منيیعني ان، تکرار نيش

پرن�یـان تـر ، دا د یوه مغرور پرن�ي هغه پ�که وه چې تقدیر غلطـه ثابتـه کـ�ه
  . پخوا په ډېر ذلیل حالت له سن�ینه وتpتیدل

د ، په ه]غه کال مې د پیpور په باغبانانو نوراملدارس مدرسه کې سـبق وایـه
هغـه بـه ، مل�ری و چې د سن�ین د جوشـايل سـیمې ومالنارص په نوم یو طالب مې 

م�ـر . راته د سن�ین د ج��و ناویلې بیانولې چې ډېر �له به زمـا زړه تـه نـه لوېـدې
وروسته پوه شوم چـې هلتـه د ح]سـه آفرینـZ کچـه ر ـتیا همـدومره دن�ـه او د 

  . ا$کلونو له چتې وتې وه

  د  ان�ونو په وړاندې ترب په الس کلیوال

م کال کـې  ۲۰۰۹ه د هلمند یوه مجاهد مال روح االمین روحا� په دا کیسه رات
مال روحا� چې اصال د هلمنـد دی ، هغه وخت وک�ه چې د روز:ان جهادي مسؤل و

د سن�ین په Uاروان کال کې یې د لوم�یو کلونو د یـوې ج�ـ�ه داسـتان داسـې بیـان 
  . ک�
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ین ناسـت وو چـې یوه ورځ د سن�ین د Uاروان کال په یوه کيل کې ډېر مجاهد
، مون� یو Uه انتظار وک�، دکجکي ولسوالZ له لورې یوه لویه قوه درووته: خرب راغی

پـه ، $ان�ونو او رینجرانو یو لوی کتار د Uاروان کال سیمې ته راداخـل شـو ۳۲چې د 
کتار کې د امریکایانو او ان�ریزانو $ان�ـان هـم وو خـو زیـاتره د داخـيل :وډا:یـانو 

. چې یـوه د رسو پـوزه بـويل. ان کالعالقه درې وتونکي الرې لريد Uارو . رینجر وو
د ، مجاهـدینو پـه خلکـوهم غـ� وکـ�. بله دکن�یانو مانده ده اوبله دبابـافقیرالره ده

خلکو په همکارۍ یې درې واړه الرې د د من په مخ بندې ک�ې اوبیایې پـه د ـمن 
من یـې بریدونـه پيـل دا وخت کلیوال هم له وسلو رسه راووتل اوپه د . حمله وک�ه

، تردې چې ما یوه  �ه ولیده چـې پـه توپانچـه یـې پـه ان�ریزانـو $کـان کـول، ک�ل
یوه . یوکوچنی ماشوم مې ولیدچې ترب وررسه و او د ج��ې میدان ته یې را�غاستل

ان�ریـزان او . سپین ږیري په پخوا� یو $که $وپـک بانـدې ان�ریـزان پـه نpـه کـول
مـون� . ډېر بد وارخطـا کـ�ل اوحـواس یـې وبایلـلداخيل عسکر دغې سختې حملې 

لیدل چې مو$ر به یې له قصـده لـه الرې وغور�ـاوه اولـه UنـR رسه بـه یـې ووهـل 
چـې پـه ، اک�ویې مو$ر او $انکونه پریpول او شاوخوا غون�یو ته یې من�ې پيل ک�ې

نظمـي  ۳۲لن�ه دا چې د دوی د . غون�یو به ختل مجاهدینو به د شا له خواوویشتل
سایطو Uخه یوازې دوه د سن�ین د ولسوالZ په خوا وتpتیدل او خالص شـول نـور و

بیخی روغ پـو�ي مـو$ران پـدې ۲۸$ول له مه]تو رسه مجاهدینو ته په الس ورغلل 
  . ج��ه کې مون� �ینې غنیمت ک�ل

چې له دې جملې ، دغه راز د دوی بیخي ډېرې اسلحې هم دلته ترې پاته شوې
مجاهـدین د دې . فیره مرمZ هم وې ۳۰۰چې له هر یوه رسه  Uلور پایې هاوانونه وو

 ۳۰غنیمتونومحفوظو سیموته په نقلولو بوخت وو چې مازدی�ر مهال دوی تقریبـا د 
یوازې یې خپل ، چورلکو رسه په سیمه چاپه واچوله په مجاهدینویې غرض ونه درلود

   .وژل شوی او �ای �ای پ¶ شوي عسکر وررسه واخیستل او بیرته الړل
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  د مال عبیدالرحمن له روایته

مال عبیدالرحمن د طالبانو د وتيل قومنـدان شـهید مـال اخرتمحمـد عـث]� 
هغـه ، م کال د می په لسمه نی�ه لیدنه درلوده ۲۰۱۰ما وررسه د ، صاحب خوریې دی

مهال پن�ه ویشت کلن �وان و او په سن�ین کې یي د یوه جهادي محاذ مرشـي پـه 
  . �ین د هغو ور�و وضعیت داسې راته تصویر ک�نوموړي د سن، غاړه وه

د:رشک له حدودو نیولې بیا دسن�ین ترمانده پورې چې بیخي کمه ساحه ده 
امنیتي پوستې جوړي ک�ي دي چې خـارجي او داخـيل عسـکر پـه  ۳۰د من تقریبا 

دغه راز دوی دسن�ین دبازار او مجید چـوک پـه سـاحو کـې هـم ډېـرې . کې اويس
او ډېرزیات عسکر په کې پراته دي په سـن�ین کـې د ـمن تـر  لویي قرار:اوې لري

ډېره ه�ه کوي چې یوازې همدا دکجکي په خوا تللې لویه الر پرامنه کـ�ي نـو �کـه 
خویي $ول قوت په همدې مرصوف ک�ی او د سن�ین نورې $ـولې اطـرايف سـیمې د 

  . مجاهدینو په ولکه کې دي

نـو ، وسـتو او قرار:ـاوو راو�ـيد د من پیاده :زمي یا $ان�ونه کـه لـه خپلـو پ
کـه چیـري ، بیخي په ن�دې وا$ن کې مجاهدین ورباندې عیار شوي ماینونه پ�اووي

درازنوفونـو او لـه دوی ، ماین نه وي د مجاهدینو چریکي :روپونه پـرې د هشـتادو
ډېر�له دايس پیpی�ی چې پـه دې . Uخه د نیول شویو ایم شپاړس $وپکو ډزې کوي

ی Uوتنه ول�ی�ي نوریي رسه او شنه دود خپرونکي :رنی�ونـه ډول بریدونو کې د دو 
د سن�ین له ساحې د تیرې شوې لویې . وغور�وي او په همدې ل�و کې بیرته ننو�ي

م�ر ، الرې پر رس پرتې پوستې په دومره وا$ن کې دي چې غ� یي رسه اوریدل کی�ي
  . بیاهم دوی د دې پوستو تر مابین په آسانه تR راتR نه يش کوالی

:Í رسایونه پرې ، دمجیدچوک په سیمه کې چې د اشغال�رو کومه قرار:اه ده
له همـدې ، مجاهدینو په دیوالونو کوچني کوچني سوري ک�ي دي. را:ر�یديل دي
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کله چې کوم یـو ورتـه ، Uخه د د من د قرار:اه په شاوخوا کې د دوی عسکر Uاري
پـه دې تو:ـه مجاهـدینو . نو په دوربین دار $وپک یي په نpه کـوي، ل�را کاره يش

لـه همـدې املـه ، حتي د د من د قرار:اه په پیره دارخانه کي Uوت نه عسکر وژيل
 Zه دارخـانو داسـې جـالÉخو اوس دوي په دې سیمه کـې د خپلـو قرار:ـاوو پـه پـ

  . غوړويل دي چې پÉدار په کې ډير په مشکل لیدل کی�ي

په واسطه هم ددشمن په دې سیمه کې مجاهدینو دریمو$ي او تارکيش ماینونو
Uرن�ـه . :Í شمیر نقلیه وسایط له من�ه وړي اوړسپاره عسـکر یـې وژل شـوي دي

چې د من د سن�ین په شاوخوا سیمو کـې مـوثر اسـتخبارÁ منـابع نـه لـري نـو د 
مجاهدینو د کشفولو لپاره د ج��ې په وخت یا په عامو حاالتو کې له خپلو قرار:اوو 

م�ـر د دې ، اپورته کوي اوپه سـیمه دورې ورکـويUخه کوچنZ بې پيلو$ه الوتکې ر 
هغه دا چـې کـه د ، الوتکو د رانسکورولو لپاره اوس مجاهدینو ډېر ه چل زده ک�ی

دانې کوچنZ  ۱۲دغه ډول . په یوه مرمZ راغور�ي، درازنوف په مرمZ وویشتل يش
تراوسـه زمـوږ مجاهـدینو ، الوتکي چې �یني پالستیکي دي اومختلف اشـکال لـري

تیره یوه نیمه میاشت کې مجاهدینو د اشغال�رو تـر . ورې ک�ي او رارسه ديرانسک
ډېر $ان�ونه په بیالبیلو فرصتونو کې په Ôي او راک�ي بریدونو کې له من�ه وړي  ۳۵
  . دي

  په ماین پل/ونکي روباټ برید

چې مجاهـدینو Uرن�ـه پـه ، مال عبیدالرحمن په ه]غه ورځ دا کیسه هم وک�ه
: ده وویـل؟ یکایانو د مـاین پل�ونکـو روبـا$ونو تاکتیـک شـن� کـ�سن�ین کې د امر

دسن�ین ولسوالZ دجوشايل په سیمه کې له کلیوالـو سـیمو لـوړ درسک پـه غـاړه د 
خـو د سـن�ین ولسـوالZ د ، امریکایي او برطانوي عسکرو یو ډېره سرته قرار:ـاه ده

دننـه د سـکون نورو سیمو غوندې دلته هم بهر� اشغال�ر یوازې د خپلـې قرار:ـاه 
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په دې سیمه کې دوی ته ډېر تلفـات لـه . ساه کاږي او له قرار:اه بهر ډېر نه راو�ي
هغوماینونو Uخه او تي چې مجاهدینو له قرار:اه Uخه د کلیوالو سیمو په خـوا پـه 

همدې ماینونو په دې وروستیو کې د دوی :زمـي لـه . غزیديل س�ک ورته  خ ک�ي
  . یوې مخې په $په درويل دي

اینونو له دې جنجال Uخه دخالصون لپاره امریکایانو له خپلـو $ولـو ناکـامو دم
) روبا$ونـه( هغـه دا چـې یـوډول. ه�و وروسته په دې اواخرو کې یونوی اقدام وک�

چې د اليس :اډۍ نه یو Uه کمه بدنه لري او په ډېره پرمختليل $یکنالوجZ سـمبال 
وشايل لـه همـدې قرار:ـاه Uخـه دوی به دج. دي خپلو مهمو قرار:اوو ته یي راوړل

په داسې حـال کـې چـې امریکایـانو ، دغه ارابه لرونکی روباټ په رسک راخوشی ک�
:ام په :ام به یي رسک پرې معاینه ، به قرار:اه Uخه د ریموټ په واسطه کن�روالوه

دا �ـل بـه یـي بـارود ، نو بیرتـه بـه و:ر�ېـد، کاوه او چې چیرې به یې ماین وموند
بـاورد بـه یـي وررسه کیpـودل او پـه ، په خوا کې �ای به یـي ژورکـ� د ماین، راوړل

  . انفجار ورکولو رسه به یي ماین ضائع ک�

نو ، دې روباټ چې د مجاهدینو ډېر ماینونه خنثی او خوارۍ یې ور ابته ک�ې
یوه ورځ دوه تنه مجاهدین له مو$رسایکل رسه درسک په غاړه یوه پ�ن�ي کـې ورتـه 

کلـه چـې دغـه مـاین . انتظـار وو چـې روبـاټ ورنـ�دې يشکمین شـول او دې تـه 
یـوه تـن ، پل�ونکی روباټ بیا له قرار:اه راووت او د مجاهدینو خوا ته ورنـ�دې شـو

په ، مجاهد په داسې حال کې چې له قرار:اه Uخه امریکایي عسکرو فیرونه هم کول
ل مل�ـري په خپل Uادره کې یې روباټ پن�ه ک� او له خپل بـ، روباټ یې حمله وک�ه

سپور شـو او روبـاټ یـې ، رسه چې له وړاندې یې مو$رسایکل من�ې ته اماده ک�ی و
  . روغ رم¶ ولجه ک�
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ددغو عملیاتو برخوال مجاهدین وایي چې تر ډېره پورې چې روباټ د دوی په 
هم چاالن و او قس]قسـم اوازونـه تـرې راوتـل خـو نـور $یکنـالوجZ د ، ولجه کې و

Uه کولو وس بایللی و او دتخنیـک معجـزه سـ�ه اوسـپنه ای]� همت په وړاندې د 
  . :ر�یدلې وه

  2منام اتالن

د سن�ین د ح]سې غوندې د تاریخ $ولې سرتې ح]سې په واقعیت کـې هغـه 
، Uوک د خپلو وینو او قربانیو به برکت :�ي چې نومونه یي هیچا ته هم یـاد نـه وي

وندې یوازې د الله تعالی د رضـا هغه چې د اسالمي تاریخ د $ولو :منامو جانبازانو غ
  . لپاره رس په الس کې نیيس او له توپانونو رسه ډغرې وهي

خو دا شـیبه زمـا پـه ، په سن�ین کې به ډېرو اتالنو ډېر قسمه اتلولZ ک�ې وي
 ۲۰۱۱زړه د سن�ین د Uاروان کال د الکوزو د کيل هغه سپین ږیری راواورېـد چـې د 

دې سـیمه کـې د مسـؤل امریکـایي قومنـدان پـه م کال د جنورۍ په اتلسمه یي په 
امریکایي قومندان یي پـه خپـل درانـه :ـوزار د مـرګ پـه ، ککره د ډبرې :وزار وک�

خوب ویده ک� او وروسته خپله هم پـه امریکـایي مرمیـو غلبیـل او د شـهادت لـوړ 
م�ر هغه زملـی چـې لـه ، د هغه سپین ږیري نوم مې له ذهنه وتلی. مقام ته ورسېد

Uو میاشتې وروسته یي د سن�ین په بازار کې دوه امریکـایي پو�یـان پـه  دې پیpې
  . جالت خان نومېده، چاړه ووهل او خپل ای]� دریh یي ورو ود

دلته به  ه نه وي چې د هغو اتالنو له یادونې پرته تیریـ�و چـې د سـن�ین پـه 
ج��و کې یي د شهادت جامونـه نـوش کـ�ي او ن�یـوال کفـر تـه یـي خپـل د دیـن 

را�ئ دلته د سن�ین هغه شهیداتالن رایاد ک�و . قانیت او لوړتیا په اثبات رسولېح
ــه برکــت د ســن�ین فتحــه ملــان�و ــانیو پ ــن یــي مــوږ د قرب : هغــوی لکــه. چــې ن

مـال محمدنـذیر ، حـافظ نسـیم، مولـوي سـعدالدین، حاجي نرصالله، مالعبدالباري
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، حـاجي احمـد، مـال الالمـال عبـدالغفار ، مال امـین طوفـان، مال عبدالقوي، فاروقي
حاجي مال محمد ج]يل او داسې نور سل�ونه اتـالن اللـه تعـالی دې یـي شـهادتونه 

  . قبول ک�ي

  هي3وونکي تاکتیکونه

م کال له سختو ج��و وروسته امریکایان او برتانویان د هلمند د نـورو  ۲۰۱۰د 
ار:ـاوې دوی کيل په کيل قر ، سیمو غوندې د سن�ین په ډېرو سیمو هم واکمن شول

او پوستې جوړې ک�ې او مجاهدین اړ شول چې پـه وړانـدې یـې مخفـي عملیـاتو او 
  . چریکي ج��ې ته دوام ورک�ي

، دا مهال له امریکایانو رسه د مجاهدینو ج��ه په عجیبـو تـاکتیکونو روانـه وه
مـثال د هلمنـد د یـوه جهـادي . چې د هر برید لپاره یي بیل تاکتیک سنجول کېـده

یو�ـای د امریکایـانو Uـو اډې پـه ډېـره لنـ�ه ، داود مزمل له قولهمسؤل مالمحمد 
د شپې مهال به o پيلوتـه طیـارو Uـار ، هره خوا یي د Uار برجونه و، فاصله کې وې

خـو د دې ، کاوه او مجاهدینو نه شوای کوالی چـې امریکایـانو تـه ماینونـه کیـ�دي
چې امریکایـان بـه یـي ، امریکایي پوستو تر مابین یو �ای Uو د توتو ونې والړې وې

  . سیوري ته رسه پن�ېدل

له �ـان ، یو ورځ Uو تنه مجاهدین د توتو را$ولولو په پلمه همدې ونو ته ورغلل
مجاهدین چې په عادي لباس کـې ، رسه يي په پ�ه Uو کوچني ماینونه هم واخیستل

چې تـوت راوUنـ�ي او نـورو النـدې ورتـه لـوی $ـاټ ، و یو د توت ونې ته وروخوت
د . دوه نــور مجاهــدین تــر $ــاټ النــدې د مــاینونو پــه خpــولو بوخــت شــول. وونیــ

هغوی مجاهدین په کلکه Uارل او فکر یي کـاوو ، امریکایانو د Uار برجونه ن�دې وو
خـو تـر هغـو چـې د ، مجاهدین هم د توتانو په راتویولو بوخت وو، چې توتان تویوي

ونو د  خولو کـار هـم پـای تـه توتانو کار خالصیده هغو دوو نورو مجاهدینو د ماین
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خــو Uــه وخــت وروســته چــې ، مجاهــدین لــه توتــانو رسه لــه ســیمې الړل، ورســاوه
مجاهـدینو ، امریکایان د ونو همدې سیوري ته د مجلس او بان�ار لپاره راغون� شول

  . په ریموټ باندې ماینونه منفجر ک�ل او د امریکایانو ه�ونه یي په هوا ک�ل

  کتیکد لوم8ي ن8یوال جن6 تا

د طالبـانو علنـي ، سن�ین ولسوايل امریکایانو او ان�ریزانو تقریبا $ولـه ونیولـه
طالبان مجبور شول چې علني تشکیالت په چریکي ، حضور ته یي د پای $کی کیpود

امریکایانو وروسته په Uاروان کال او د سن�ین پـه نـورو سـیمو ، تشکیالتو بدل ک�ي
، په Uاروان کـال کـې یـې لسـ�ونه د اربکیـانو، کې د اربکي سازي په پروژه پیل وک�

پولیسو قرار:اوې جوړې ک�ې او کله چې د دې سیمې په امنیت ډاډمن شـول ، اردو
  . نو د خپلو قواوو په ایستلو یي پیل وک�

م کال د می په نولسـمه پیـل  ۲۰۱۳طالبانو سن�ین ته د ور:ر�یدو عملیات د 
Uپاند سیند له Uپـو رسه لـه ډغـرو په هغه ورځ سل�ونه مجاهدین د هلمند د ، ک�ل

وهلو وروسته د Uاروان کال غاړې ته پورې وتل او د اربکیانو په پوستو یـي بریدونـه 
له همدې ور�ې په سن�ین کې د طالبانو تصفیوي تهـاجمي عملیـات بیـا . پیل ک�ل

طالبانو د اربکیانو او اردو پوستې په اسـانZ ور$ـولې کـ�ې امـا د هغـو ، رشوع شول
چـې امریکایـانو ډېـرې محکمـې ، نو او سرتو قرار:اوو فتح کول سـخت وپخو بیسو 

طالبانو له دغو قرار:ـاوو رسه . جوړې ک�ې او اوس یي داخيل پوځ ته پرې ایpي وې
چې امریکایانو ته د فرانسویانو هغه تاکتیک وریاد ک� چې سل کاله ، داسې چل وک�

نو د دفاعي خط تباه کولو پخوا یې دلوم�ۍ ن�یوالې ج��ې په مهال د جرمني �واکو 
  . لپاره کارولی و

د هلمند د یوه جهادي مسؤل لـه قولـه مجاهـدینو لـه یـونیم سـل مـرته لـرې 
چې دا یو سـخت او ، مسافې Uخه دغو بیسونو ته تر �مکه الندې تونلونه ورتېر ک�ل
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، وروسته یي د دې مراکزو الندې تونلونه له بارودو ډک کـ�ل. ست�ی کوونکی کار و
کیلو:رامه چاودیدونکي مواد یي په کې �ای په �ای  U۱۲۰۰خه تر  ۱۰۰۰یبا له او تقر

مـازدی�ر مهـال د د ـمن دغـو ، کله چې په Uـاروان کـال عملیـات پیـل شـول، ک�ل
ددرنو چاودنو له امله مراکز پـه ، هم انفجار ورک�ل، مراکزو ته چې دوی خوندي بلل

برج روغ پاته شو او کیـدای يش  بشپ� ډول له من�ه الړل یوازې په یوه بیس کې یوه
نور دغـه مراکـز مکمـل تبـاه شـول او دې ، کوم عسکر په کې ژوندی پاته شوی وي

  . حیرانوونکي برید د من له سختې وارخطایي رسه مخامخ ک�

  وروست< صحنې 

د هلمند جهادي مسؤل مال عبداملنان آخند د سن�ین په سرتاتیژیک اهمیـت 
ونو کې د دې ولسوالZ الس ته راوړلو تـه د بلـې هـرې نو �که په تیرو دوو کل، پوه و

د نوموړي تر مرشۍ الندې طالبانو په تدریج رسه په . سیمې په نسبت ډېر متوجه و
، Uاروان کال یي مکمله ونیوله او د کجکـي الر یـي وت�لـه، سن�ین کې پرمختR وک�

پـه  ورپسې یي د :رشک او سن�ین تر منh پوستې له من�ه یووړې چې پـه دې ډول
د دغو پرمخت�ونو په مقابل کـې حکومـت د . سن�ین کې پراته عسکر محارصه شول

م کال په فربورۍ کې په سن�ین کـې د ذوالفقـار پـه نامـه ظاملانـه عملیـات  ۲۰۱۵
د ماملند بازار یي وسو�اوه او د :رشک ـــ سن�ین د الرې په امتداد کې یي ، وک�ل

خـو دې مظـاملو د سـن�ین د سـاتلو پـه  .شاوخوا یونیم زر کورونه او باغونه ونـ�ول
تـردې چـې د . بلکې نوره یي هم اوليسـ غوسـه راوپارولـه، چاره کې :�ه ونه رسوله

ملریـز کـال د جـدي پـه  ۱۳۹۴قدم په قدم سقوط په پایله کـې دا دی همـدا نـن د 
  . دوهمه سن�ین ولسوايل په بشپ�ه تو:ه د اشغال�رو او :وډا:یانو له واکه ووتله

واقعاتو او په $وله کې د هلمند د حـاالتو پـه اړه د کابـل چـارواکي د سن�ین د 
چـې پـه خپلـو $ولـو ناکامـایو سـرت:ې . دومره ناخربه او د فیل په غوږ کې ویده دي
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د o o يس له قوله نن چې د سن�ین له سقوط وروسته د دفاع له رسپرست ، پ�وي
ده وویـل چـې ، ل شـولوزیر معصوم ستانکزي Uخه د هلمند د حاالتو په اړه وپو ت

په هلمند کـې د طالبـانو د پرمختـR دعـوې $ـولې درواغ ، حالت بیخي نورمال دي
طالبانو هی± ولسوايل نه ده نیولې یوازې پـه بـاغران ولسـوالZ کـې د برامچـې ، دي

  !!! سیمه د دوی په الس کې ده

دا داسې مثال لـري لکـه Uـوک چـې ووایـي یـوازې د ؟؟ په باغران کې برامچه
�کـه بـاغران د هلمنـد پـه . د والیت په وردوج ولسوالZ کـې طالبـان شـته نیمروز

د دفاع وزیر چې تر اوسـه د هلمنـد پـه ، ش]يل رس او برامچه په جنوo رس کې ده
بغنـي او ، بـاغران، خانشـین، دیشـو، کـال، موسـی، جغرافیه نه دی خرب نـو د نـوزاد

  . المت نه يش بللیباالخره سن�ین د سقوط Uخه په انکار خو یي هی�وک هم م
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  دیرغل?رو په خالف نوی جهادي محاذ

 ۲۰۱۲/ ا:ست /۱۰

هـ ق کال درمضان املبارک په یوویشتم ما ام د هلمنـد والیـت  ۱۴۳۳د روان 
دسن�ین ولسوالZ دUاروان کال په سیمه کې داسد الله په نامه یوه افغـان رستیـري 

د لوم�نیـو معلومـاتو لـه چـې ، خپله د$وپک شپیلZ په امریکایي عسکرو راوUرخوله
  . مخې یې Uلور امریکایي رستیري �ای په �ای ووژل او درې نور یې $پیان ک�ل

د هلمند دسن�ین برید په بهرنیو یرغل�رو د هغـو بریـدونو د لـ�ۍ وروسـتی 
چې له تیرو Uو کلونو راهیسې د کابل رژیم په امنیتي لیکو کې د دخیلـو ، برید دی

نو لخوا په بهرنیو او کورنیو د منانو باندې تررسه کی�ي او بیالبیلو وسله والو افغانا
  . د من ته درس درانه زیانونه اړوي

هسې خو د امریکایي یرغل له لوم�ۍ ور�ې Uخه هر واقعي مسل]ن افغـان د 
امریکایانو او د هغوی د :وډا:یانو په وړاندې د کینې او د منZ زړی پـه زړه کـې 

Uن�ـه چـې د کابـل رژیـم د . بDـو Uر:نـدويچې دغه د ـمني پـه مختلفـو ، کرلی
امنیتي �واکونو برخوال هم $ول افغانان او د همدې مسـل]ن ملـت پـه کهـول کـې 

چـې ان ، نو له ظاهري انحراف رسه رسه دا §ه ترې کیدلـه، راسرت شوي �وانان دي
شاءالله دوی به هم زموږ د عقیدوي د من په خالف خپل مسؤلیت رسته رسـوي او 

  . دې به له دننه Uخه مؤثر بریدونه پیلويپه د من بان

د امریکایي یرغل له پیل Uخه ل� وروسته هغـه مهـال چـې د ، همداسې وشول
د ، امریکایانو راوستل شوي :وډا:ي حامد کرزي د کندهار له  ار Uخه لیدنه کوله

کندهار والیت د مقام له دروازې رسه یوه افغان عسـکر چـې د حامـد کـرزي لپـاره 
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خپل د $وپک چوشکی یې دوو سرتو امریکایي ، په کتار کې درول شوی ودترشیفاتو 
پـه دې ، ته برابر ک� او ماشه یـې ووهلـه) حامد کرزي او :ل اغا شیرزي( :وډا:یانو

خو اتـل بریـد ، اتلوال برید کې حامدکرزی بچ شو او :ل اغا شیرزی سطحي $پي شو
و د هغوی :وډا:یان دې چې یرغل�ر ا، کوونکي په خپل جسورانه یرغل رسه و ودله

چې نور د افغانانو د دیني غیرت او استقالل خو ونې ، هی�کله هم دا خیال نه وهي
حس م�ژواندی شوی او نور خدای مک�ه نه يش کوالی د خپلـواکZ معاملـه :ـر پـه 

  . خپله سزا ورسوي

په دې تو:ه په یرغل�رو امریکایانو چـې بـې لـه هغـې هـم لـه هـرې خـوا الس 
چـا یـې ( و د مؤمن خان د  امار غوندې هر چا په کـې تـوره رسه کولـهورلویدلی و ا

له یوه نوي او معتدبها جهت Uخه کاري :وزارونـه پیـل ) رسواهه او چا یې مال لو$ه
د کابل رژيم په امنیتي لیکو کې داخل افغانان چې امریکایانو په خپلـو وسـلو . شول

په امریکایي �واکونو ډزې ، بللاو امکاناتو تر سمبالولو وروسته خپل سکني مالت�ي 
نو �که یـې وررسه برخـورد هـم ، یې په د من خورا درنې او تر زغم لوړې §امیدلې

  . خورا احساساÁ و

د طالمحمد په نوم د پکتیا د زرمت ولسوالZ د اسالم خیلو اوسیدونکی هغـه 
نو عسکر چې په لوم�یو کلونو کې یې د پل چرخي په زندان کې په امریکایي مشاوری

پـه ، خپل د پیکا رشید خايل ک� او وروسته د امریکایانو لخوا په شهادت ورسول شو
پـه داسـې . چې دغه اتل شهید یې په مرګ مجازات کـ�، امریکایانو یې اغیز ک�ی و

تو:ه چې د نوموړي جسد یې تردوو میاشتو پورې کورنZ تـه ورنکـ� چـې دفـن یـې 
کمیاوي مواد تزریق ک�ل ترUـو یـې عالوه له دې یې د نوموړي بدن ته زهري . ک�ي

خو د امریکایـانو دا دسیسـه هغـه مهـال ، رنR تور واوړي او بدبويي ترې خپره يش
کله چـې د شـهید طالمحمـد جسـد خپلـې ، الله تعالی په خپل فضل رسه شن�ه ک�ه

په داسې حال کـې چـې رنـR یـې تـک تـور شـوی او بـدن یـې . سیمې ته راوړل شو
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خوشبویي ترې خپریدله چې $ولو خلکو ته یې حقانیت  خو یوه �ان��ي، پ�سیدلی و
  . او مقبول شهادت د ملر غوندې رو انه شو

خو د دا ډول اتلوالو بریـدونو او بریـدکوونکو پـه وړانـدې د امریکایـانو د هـر 
بلکې د وخت په تیریدلو رسه نوره . Uومره سخت چلند رسه رسه دا ل�ۍ ونه درېده

حسـین پـه سـن�ین کـې شـپ� برتانویـان لـه من�ـه د بامیانو طالب . هم چ�که شوه
پیلوټ ، د :لبدین په نوم رسباز هم په هلمند کې ورته اتلوال برید تررسه ک�، یووړل

احمد:ل تره خېل تریو درجن زیات بهر� مشاورین په خپله می�ـاروف توپانچـه د 
چـې پـه دې تو:ـه پـه بهرنیـو یرغل�ـرو او د هغـوی پـه ، مرګ په وخوب ویده کـ�ل

ا:یانو د افغان عسکرو لخوا د برید موضوع د ندرت او شذوذ له قیـده راووتلـه :وډ
  . او تقریبا د ور�ې او اونZ د خرب شکل یې خپل ک�

هـ ق کال د ربیع االول د میاشـتې پـه وروسـتیو کـې د اسـالمي  ۱۴۳۳د روان 
و پـه ميل اردو او نورو امنیتي �واکون، امارت د مرشتابه لخوا د کابل رژیم د پولیسو

چـې لـه دوی Uخـه ، لیکو کې د دخیلو افغانانو په نوم یو �ان��ی پیغـام نرشـ شـو
ترUو له خپل موقعیت Uخه په استفاده په د من لـه دننـه Uخـه ، غو تنه شوې وه

  . :وزارونه وک�ي او په دې تو:ه خپل دیني مکلفیت رسته ورسوي

 کابـل د ه چې ددې لپار  د( د اسالمي امارت په دې �ان��ي پیغام کې راغيل و
ادارې په امنیتي تشکیالتو کې شاملو $ولو �وانانو خپل دیني او افغا� مسؤلیت ادا 

اسـالم او  دغـه راز یـې د، خپلو تیرو ک�نو :نـاه یـې جبیـره کـ�ې وي او د ک�ی وي
افغانسـتان  د، افغانستان په تاریخ کـې خپـل نـوم پـه رو ـانه $کـو ثبـت کـ�ی وي

ميل ننR او غیرت او ، خپل اسالمي احساس چې د، اسالمي امارت په دوی غ� کوي
خپل اولس په �ای په پردیـو  اسالمي ورورولZ له مخې دې د خپلو $وپکو شپیلZ د

 خپل مظلوم اولـس د ترUو په دې تو:ه له کفري یرغل�رو د، کفري یرغل�رو ورواړي
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ت اسالمي غازیانو په صف کـې خپـل �انونـه ثبـ لس کلنو غمیزو انتقام واخيل او د
دنیوي او اخـروي بریـالیتوب لپـاره  دغه �وانان باید په یاد ولري چې دوی د، ک�ي

نبي کریم صـلی اللـه علیـه وسـلم . چا  ه فرصت په الس کې لري هر همدا اوس تر
نـو هغـه بیـا لـه ، Uوک چې کافر قتل کـ�ي) الیجتمع کافر وقاتله فی النار( فرمایي

معلومه شوه چې . لکي جنت ته به �يه جهنم کې نه یو�ای کی�ي بپهغه کافر رسه 
دغـه راز داسـې غازیـان پـه ، دخـول سـبب :ر�ـي جنت د یوه حرo کافر قتل د د

اتالنـو پـه نامـه  اولـس پـه مـنh کـې د دنیاوي لحاظ هم په مـرګ او ژونـد دواړو د
کـوم �وانـان کـه پـه داسـې اتـل والـو . یادی�ي او هر Uوک یې پـه کارنـامو ویـاړي

خپل دیني مسؤلیت له مخې هـوډ  نو اسالمی امارت هم د، يبریدونو الس پورې کو 
لري چې داسې قهرمان �وانان به تقدیروي او په هره ممکنه وسيله به يـي مالتـ� او 

  . الس نيوي ته ور دان�ي

$ولومسئولینوته هدایت ک�ی چي که په مخالف صف کې  اسالمي امارت خپلو
لـه کورینـو رسه  هغـو د ی اوله هغـو  شخصا، اشغال�رو په ضد اقدام وک�ي Uوک د

ـتابه تـه معـريف کـوي ال د دي پوره پوره همکاري کوي او ، زیات نـاز لپـاره دې مرش
 ) قهرمانانو په ÉU دي استقبال کوي د قدرونه دي کوي او

د اسالمي امارت د دې پر �ای اقدام نه وروسته په :� د من باندې له دننـه 
، روسـتیو دوو اونیـو کـې پـه پکتیکـاپـه دې و . Uخه بریدونو نور هم زور واخیست

هرات او د هیـواد پـه نـورو سـیمو کـې پـه ، میدان وردګ، کندهار، هلمند، کاپیسا
چـې ، پرله پسې او دقیقو بریدونو Uخه Uر:ندی�ي، د من باندې له دا وړ منسجمو

اوس د امریکایانو په خالف د خپل جن�ي صف دننه هم یو خورا خطرنـاک جهـادي 
چې د مقابل مشهود جهـادي محـاذ غونـدې پـه ور�نـي ، ی دیمحاذ پرانیستل شو 

  . شکل یرغل�رو ته درانه تلفات اړوي
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دا محــاذ لکــه Uــومره چــې د رس د زیــان اړولــو لــه درکــه د امریکایــانو لپــاره 
. په همدې کچه یې په د من روا� اغیز هم خـورا ژور او تلپـاتې دی، خطرناک دی

ه وزارت کې د یوه افغـان رستیـري لخـوا د موږ ولیدل چې تېر کال د کورنیو چارو پ
چې له $ولـو ادارو Uخـه خپـل ، دوو امریکایي سالکارانو وژلو یرغل�ر دې ته اړ ک�ل

دغه راز پـه . سالکاران وبايس او د ساتنې لپاره یې نوي پرمرصفه پالنونه طرحه ک�ي
خپلو  فرانسوي �واکونو یوه برید فرانسویان دې ته اړ ک�ل چې له افغانستان Uخه د

  . رستیرو د وتلو په پالن کې عجله وک�ي

پـن�م ( په عسکري اصطالح د مخالف غلیم په صف کې رخنه :ر جوړ ت تـه
تاریخ ثابته ک�ې هر هغه پوځ چـې پـه تشـکیل کـې د مخـالف جهـت . وایي) ستون

د ، استازي شـتون ولـري او لـه داخـيل بحـران او مقاومـت رسه الس او :ریـوان وي
لله الحمد نن امریکایان او :وډا:یان یې په همداسـې .  لیدلیبریالیتوب مخ نه يش

د دوی د افغا� مالت�و یوه لویه برخه دستوري یا نفـوذي مجاهـدین ، دریh کې دی
هغـوی چـې د د ـمن پـه لیکـو کـې د اسـالمي . چې یوازې خپل وار ته :ـوري، دي

رضـا وه د دغـه اتـالن بـه کـه د اللـه تعـالی ، رول ادا کـوي) پن�م سـتون( امارت د
امریکایي یرغل�رې اډانې لپاره د وژونکي رسطان په دود ثابتی�ي او امریکایي سـ�ه 

  . به له داخله شپیلوي او له من�ه وړي

د یرغل�رو په خالف د دې نوي مهم جهادي محاذ دپاللو لپـاره بایـد ډېـر Uـه 
یـد افغان اولس با. ترUو په کامیابZ رسه خپل عملیات انجام ک�ای يش، تررسه يش

خپل هغه زامن او قریبان چې د د ـمن پـه امنیتـي لیکـو کـې شـتون لـري دې تـه 
چې په دې محاذ کې داخـل يش او پـه خپلـو اتلولیـو رسه دا ، تشویق او دعوت ک�ي

کـه پـه ، دغه راز هغه اتالن چې په دې محاذ کې عملیات تررسه کـوي. سن�ر وپايل
التو کې یې باید فوق العـاده شهادت رسی�ي او یا هم ژوندي خالصی�ي په دواړو حا
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چـې پـه خـورا ، �که دوی بې له شکه د روان جهاد کمساري اتالن دي، قدرونه ويش
  . خطرناکو ظروفو کې خپل عملیات رسته رسوي

د افغانستان اسالمي امارت چې په دې وروستیو کـې یـې د داډول عملیـاتو د 
هم د یاد شوي محـاذ  باید نور، بریالیتوب لپاره مختلف پرو:رامونه طرح ک�ي دي

، د دا ډول اتالنو کارنامې باید په مختلفو طریقو §جیـد يش، د بریا لپاره کار وک�ي
  . ترUو د دې سرتو اتالنو قدر په �ای شوي وي
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  په مارجه کې امریکایان په سپیانوپسې پل وهي

  م۲۰۱۰می / /۲۳

  مارجه داسې نه ده لكه ګالب منګل چې وايي 

 رادیو رسه په مرکه د هلمند امریکـا پلـوي وايل :ـالب تیره شپه له o o يس
من�ل وویل چې مارجه یې په بشپ�ه تو:ه ترکنرتول الندې راوستي او اوس د ده پـه 

م�ر که Uوک له ن�دې د مارجې ور�نی حالت . $کو کومه ستونزه په کې نه ده پاتې
ن�ل یـې وویني پوه به يش چې وضعیت د هغه Uه سل فیصده اپو$ه دی چې :الب م

په مارجه ر تیا هم درانه عملیات وشـول خـو دا چـې امریکایـانو وليسـ . تعبیروي
نو �کـه یـې د نورهیـواد غونـدې دلتـه هـم د واک ، همکاري له �انه رسه نه درلوده

همدا اوس له امریکایي قرار:اوو نه بهـر . ساحه یوازې تر خپلو قرار:اوو رالن�ه شوه
ته ستنیدونکی دی چې لـه مشـرتک عملیـاتو د مارجې حالت بیرته ه]غه وضعیت 

دا چې :الب من�ل تراوسه آزاد خربیاالن نه دي پرې ایpـي چـې مارجـه . وړاندې و
  . بنیادي علت یي د همدې راز همداسې محرم ساتل دي، په خپلو سرت:و و:وري

  قرارګاوې اوځواك ډېردى خو اغيزيې محدود دى 

یرغل�رو قواوو شـمیر o سـاری  په مارجه لکه Uن�ه چې د عملیاتو په وخت د
 ـایي د ، همداسې یې که اوسنیو قرار:اوو او هلته پاته �واکونو ته حسـاب ويش، و

مارجه چې یوه محدوده ساحه ده امریکایانوپـه . هیوادپه سطحه بی ساری وبلل يش
لـویې قرار:ـاوې یـې د . کې :ام په :ام لویي اوکوچنZ قرار:اوې جـوړې کـ�ي دي

د ، پمـپ چـاراهي، وکیـل وزیرچـارراهي، لوچاراهي، کروچاراهي ،کیمپ، تریخ ناور
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م�ـر کـه . کوز او بر شرشک باندې دغه راز په قاري صدي کي دي، سیستا� سیفن
. وړې هم وررسه حساب يش په درسته مارجه کې یې  ایي شمیرله پن�وسـو واوړي

ه خـايل اشغال�رو زیاتره قرار:اوې په عامو رسکونـو او Uلـورالرو جـوړې کـ�ې او پـ
له خپلو ډېرو قرار:اوو یي ری�ي جوالونه راتاو ک�ي . شویو کورونو کې یې اړويل دي

تـردې چـې ډيرر�لـه ، چې $وله ورځ د همدې جوالونوشاته پ¶ وي او ډېرکم راو�ي
مجاهدین دردوی درقرار:اوو UنR ته ور�ي په دوی بریدونـه کـوي م�ـر دوی پـه 

و اوس Uوک چندانې ری نـه پکـې وهـي راوتلوکې ډېراحتیاط کوي له همدې امله خ
  . اوله جوايل محدودې د باندې یې هی�وک هم واکمني نه مني

  . امريكايان په مارجه كې په سپو پسې پل وهي

�کـه سـ�کونه لـه . مارجې ته راغيل یرغل�رعمومـا مـو$ریزې :زمـې نـه کـوي
Áـار النـدې سـاU رهربي کیدونکو ماینونو ډک دي او مجاهدین یـې همیشـه تـر .
، اشغال�ر چې کله له یوې قرار:اه بلې ته �ي او یا هم کله ناکله کوم عملیـات کـوي

نو د سل دوو سووپه حساب پو�یان چې داخيل اوخارجي :�وډ وي په يـوه �ـل لـه 
م�ـر د دوی دغـه پیـاده :زمـې . قرار:اه Uخـه راو�ـي او بیـا پيـاده :زمـې پیلـوي

دا چـې پـه . نه وي لیـدلی�ان��ی خندنی سبک لري چې  ایي تراوسه بل �ای چا
رسکونوکنرتولیدونکي ماینونه دي او په فرعي الرو اوپولو باندې چې په کومه خوا د 

چـې اوس ، مجاهدین ورته همغه شیبه د پرسونل ضد ماینونه  خوي، دوی مخه وي
دوی د دې چاودنو له وجې په لوی جنجال کیوÁ او تراوسه یې سخت تلفـات تـري 

تـرمخ یـې یـوه :لـه سـپيان ، ی په کومه خوا:زمـه بـايساوس نوچې دو . لیديل دي
ورپسې ماشین پالس ماین پاکان وي او ، خويش ک�ي وي چې پرله پسې Uوس کاږي
ترشـا بیـا نـور پو�یـان وي دغـه راز د . د پیاده پو�ي کتار لپاره الر o غمـه کـوي

مجاهدینو د نpه ویشتونکو لـه ډاره دوی Uلورخـواوو تـه Uارنـه هـم د :زمـي یـوه 
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د کتار په رس او پای او یوې بلې غاړې تـه :ـ]رل شـوي کسـان . رضوري برخه بولی
Uک غوږونه بیدار بیدار شا اوم خ ته :وري چې دغـه $ـولې ننـدارې اوس د مارجـه 

  . والو لپاره د یوې کمی�ي مشغوال بDه غوره ک�ې

  اولس له يرغلګروسره سخت ضد راخيستى 

دیرغل�ـرو پـه وړانـدې یـې سـخت د مارجې اولس لکه Uن�ه چې یـې §ـه وه 
ــ�ې ــن�ه ک ــې ورش ــه ی ــره دسیس ــ�ی او د دوی ه ــکاره ک ــرت   ــانو د . نف امریکای

، مرستندویه ادارو له الري Uو�له ه�ه ک�ې چې خلک د پیسو له الرې د �ان ک�ي
  . م�ر تراوسه یي دغه ډول $ولې ه�ې ناکامZ شوي دي

تراوسـه ، شـوي ووهغه Uوسوه ماشینونه چـې د خلکـو د غولولـو لپـاره راوړل 
ډېـر �لـه امریکایـانو قـومي . همدايس خره پراته دي او هی�وک یې هم نـه غـواړي

ـانو چـې ، مرشان ورغو تي او �یني امدادي توکي یي پـه زور وربـارک�ي م�ـر مرش
د وخت په تیریدو رسه اوس د وليس مرشانو له زړونـو . راوړي $ول یی سو�ويل دي

غونـ�و کـي یـې امریکایـان او داخـيل  هم پخوانZ رعـب لـوړ شـوی او پـه مخـامخ
د یـوه قـومي مرشـ لـه . :وډا:یان په بیابیا سخت تر$يل او په  کن�لو ملان�يل دي

قوله چې اوس امریکایان له دې اړخه هم له لـویې سـتونزې رسه مـخ دي �کـه عـام 
خلک او مرشان که ورته هرUـومره ترخـې خـربې کـوي دوی ورتـه د مجبوریـت پـه 

که دوی پوهی�ي چې د غرب:ون  ودل  ایي حاالت نـور هـم �. خندا �واب ورکوي
د وليس نفرت یو المل دا هم دی چې دوی زیاتره قرار:اوې په عامه . ک�کیچن ک�ي

که په امریکایـانو د :زمـي پـه مهـال ډزې ويش نـو بـې . سیمو کې جوړې ک�ي دي
  . پو تنې په پردیو کورو ورننو�ی او دستي بامونو ته خیژي

ه دنده بوخت یوه داخيل پو�ي سیمه ییزو خلکوتـه ویـيل چـې په مارجه کې پ 
ــه  پــه مارجــه کــې کــه همــدومره نــور عســکر �ــای پــه �ــای يش هــم کامیــاo ن
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�که خلک یي مون� نه غواړي د ده په وینا هره ورځ د خلکو د دروازو ، شوپیداکوالی
  . تر مخه په مون� ماینونو الو�ي م�ر خلک یي  خوونکي نه راپه :وته کوي

  مجاهدينو د عملياتو نوعيت او موثريت په ښه كيدو دى د 

په مارجه کې چې په لوم�یـو کـې مجاهـدینو یـوازې لـه �مکنیـو چـاودنو Uخـه 
همـدا . اوس یې د پخواپه نسبت پراخ تعريض عملیات هم پیـل کـ�ي دي، کاراخیست

اوس په مارجه کې په مقاومت د بوختو مسلحو مجاهدینو شمیر تر زرو تنو اوړي چـې 
چـې د د ـمن ، د مارجې په مرکزي ساحو کـې. په دریو محاذونو کې تشکیل شوي دي

م�رپـه اطـرايف سـیمو لکـه . مجاهدین چریکي فعالیت لـري، حضور په کې زیات دی
قاري صدي او سیستا� کې بیا په منظم ډول  کاره :زمې لري د د ـمن د ، تریخ ناور

. په هره خوا د د من حرکات Uاري:زمو په وړاندې د ماینونو نصبوونکي :روپونه هم 
دغه راز په انفرادی ډزو د د من د عسکرو پـه نpـه کوونکـو مجاهـدینو هـم تراوسـه 

دغه نpه ویشتونکي عموما له لرې مسافې او په �ينو . د من ته د پام وړ تلفات اړويل
مواردو کې له ډير نـ�دې یعنـی شـل مـرتۍ او دیـرش مـرتۍ Uخـه د دشـمن پیـاده 

  . کوي چې د خطا کیدوامکان یي ډير ل� وي رستیري په نpه

مجاهدین وایي چې پر د من د دوی د دا ډول عملیاتو روا� اغیز خـورا درونـد 
د . دی او اوس زیاتره داخيل مورال بایليل عسکر له ج�ـ�ې Uخـه د تیpـتې الره نیيسـ

دوی په وینا دوی Uو�لـه داسـې مـوارد لیـديل چـې داخـيل عسـکرو خپلـې وسـلې او 
ه غنمو او کروندو کې پرې ایpې او له ساده لبـاس Uخـه پـه اسـتفاده یـې د دریشZ پ

چې دا حقیقـت د مـارجې د ج�ـ�ې حالـت پـه  ـه تو:ـه ، تیpتې الرې غوره ک�ې وي
  . ان�وروالی يش
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٤٤ 

  

  ؟په صحرا باغ کې رCتیا -ه تیر شول

  ۲۰۱۲جون//۶

هق کال د رجـب د میاشـتې پـه یوولسـمه نی�ـه د خوسـت والیـت د  ۱۴۳۳د 
اباغ په سرته امریکایي اډه باندې د اسالمي امـارت د مجاهـدینو لخـوا یـو لـ� صحر 

بریايل عملیات تررسه شول چې په ترڅ کې یې په :Í شـمیر کـې بهرنیـو او داخـيل 
  . عسکرو ته تلفات واو تل

رسه له دې چې په صحرا باغ تررسه شوی ډلییز برید دالفاروق عملیاتو پـه لـ� 
خپلـې جن�ـي پالیسـZ لـه مخـې د دې بریـد پـه اړه خو د ـمن د ، کې کم ساری و

حقائق او واقعیتونه په بشپ�ه تو:ه سانسور ک�ل او هی± لویې یا وړې رسنZ تـه یـې 
  . اجازه ورنک�ه چې د دې برید د تلفاتو او پایلو په اړه رازونه افشاء ک�ي

، د خوست والیت �ینو میشتو خربیاالنو د شخيص ارتباطاتو په لـ� کـې ویـيل
امریکایي رستیرو غو ې او ه�ونه یې پـه خپلـو سـرت:و لیـديل چـې د درنـې چې د 

خـو دا چـې د ، چاودنې له امله له ه�ې Uخه یـوې او بلـې خـوا تـه خپـاره شـوي وو
نه يش کـوالی پـه ، بهرنیو او کورنیو چارواکو لخوا ورباندې سخت بندیز نافذ شوی

  . مطبوعاتو کې په دې اړه واقعیتونه نرش ک�ي

شاید په االماره ویب پا»ه کې مو پـه دې ؟ ې پیpې واقعیت Uن�ه ودا چې د د
په دې راپور کې ه�ه کوو چې ، اړه په ه]غو شیبو کې لوم�� معلومات لوستي وي

د دې تاریخي برید او سرتې کفر �پونکي معرکې پـه اړه تفصـیالت دررسه رشیـک 
ظ بـدر الـدین په دې اړه مو د دې تنـدریز بریـد طـراح او تنظیمـوونکی حـاف. ک�و
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حقا� راغ�ولی چې را روان تفصیالت $ول د نومـوړي د معلومـاتو پـه بنسـ¶ ارائـه 
  . کی�ي

  د عملياتو قبلي ترتيبات

د صحراباغ امریکایي اډه چې له ب�رام او کندهار وروسته په افغانستان کې د 
د دې . د خوست  ار په ختـیh کـې موقعیـت لـري، امریکایانو دریمه سرته اډه ده

په اړه ویل کی�ي چې په یوه وخـت پـه کـې تـر لـس زرو ډېـر بهـر� رستیـري اډې 
تعلیمي مراکـز او اسـتخباراÁ ادارات ، امریکایان په کې سرت هوایي ډ:ر. اوسی�ي

، د دې اډې وظیفوي حساسیت ته په پام رسه یې ساتنه هم خورا سخته کیـ�ي. لري
دغـه راز یـې د ، شـوي دي له هرې خورا پرې اغزن موانع او ری�ي جوالونه را:ر�ول

  . مختلفو Uار:رو وسائلو په توسط هم Uارنه کی�ي

مجاهدین تـل ، Uرن�ه چې دا اډه د د من خورا مهم او سرتاتيژیک مرکز دی 
رسه لـه دې چـې لـه دې . په دې ه�ه کې وو ترUو ورباندې عملیـات تـررسه کـ�ي

م�ـر دا ، ه شوي وووړاندې هم په دې اډه بیالبیل توغندویي او فدایي بریدونه تررس 
�ل مجاهدینو کو Ì وک� چې له نویو تاکتیکونو په استفاده په د من یـو مـؤثر او 

  . وژونکی برید وک�ي

چـې د ، په دې تو:ه مجاهدینو د خپلـو دقیقـو اطالعـاتو پـه مـ¶ دا وموندلـه
صحراباغ اډې په جنوo اړخ کې د امریکایي رستیرو د ډوډۍ خوړلو سـالونونه او د 

دغـه راز د الوتکـو د . شـته) خیمـې او لـر:ین اطاقونـه( ینـې تاسیسـاتاوسیدلو �
پـه همـدې اسـتقامت د اډې جنـوo اړخ تـه ، دریدلو �ای هم همدلتـه نـ�دې دی

دلته یوه فرعي الره ده چې د کجیرې کـيل Uخـه راو�ـي . ن�دې د کجیري کلی دی
پ�ـي دي له الرې ها خوا تـر اډې پـورې . له اډې رسه په پن�وس مرتۍ کې تیری�ي
پـه دې تو:ـه لـه هـر اړخیـزې بـر ريس ، چې مو$ر کوالی يش حرکت په کې وکـ�ي
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چې د ور�ې په یوه بجه هغـه وخـت چـې د اډې د داخـل پـه ، وروسته معلومه شوه
که چیرې له همدې دیوال ، راستورانتونو کې د امریکایانو د ډوډۍ خوړلو وخت وي

په لر:ینو کو$و او خیمـو کـې  نو د اډې په داخل کې، رسه متصل درنه چاودنه ويش
  . رایو�ای شویو امریکایانو ته دروند زیان اړولی يش

د امریکـایي تاسیسـاتو او . له همدې �ایه د عملیاتو لپاره ترتیبات پیـل شـول
رستیرو د له من�ه وړلو لپاره له $یلر مو$ر نه په استفاده یو قوي مو$ر بم جوړ ک�ای 

بن�له پریمي کاټ او Uو د  ۲۰، بارود TNTه $نه دو ، $نه پو$اشیم کلورای� ۸چې ، شو
 ۱۰چې د چاودیدونکو توکو مجموعي وزن یـې ، $انR ضد ماینونه په کې کاریديل وو

د دې لپاره چې د اډې په جنوب کې د کجیرې کيل اوليس خلکـو تـه . $نو ته رسیده
بـم د اسالمي امارت د تخنیک کارانو لخوا دغه سـرت مـو$ر ، مرګ ژوبله ونه رسی�ي

یعنـي پـه داسـې ډول چـې زور او رضبـه بـه یـې $ـول د ، په توجیهي بDـه جـوړ شـو
  . امریکایي اډې په خوا �ي او نورو خواوو ته به د پاموړ زیان نه اړوي

تنـه  ۲دغه راز په امریکایي اډې د برید لپاره لس تنه روزل شوي فـدایان چـې 
 تنه د پیکا چلوونکي ۲) هتوپانچې او :رنی�ونو رس  ۱، مرمیو ۱۵هریو له ( راک¶ چیان

توپـانچې او اليس Ôونـو  ۱، هریو له یو نیم زر مرمیو رسه چـې اکـ�ه یـې زري وې(
نارنجـک  ۲۰چې له هـر یـوه رسه ( تنه د کالشینکوف او نارنجک انداز واال ۶او ) رسه

دا مجهـز ) شاجوره د کالشـینکوف مرمـZ او ترلسـو ډېـر اليس Ôونـه وررسه وو ۱۱
ه آماده شول چې له چاودنې وروسته سمدستي په اډه ورننو�ي او په فدایان دې لپار 

د دې لپاره چې پـه فـدایانو د . رسبداله امریکایي عسکرو مخامخ بریدونه پیل ک�ي
$ولو ته �ان��ي ماسـکونه او بنـدې عینکـې ، چاودنې دوړې او لو:ي بداغیز ونک�ي

د ، �ـان ورسـوي دغه راز په دې خاطر چـې پـه سـمه تو:ـه تـر هدفـه، ورک�ل شوې
  . امریکایي پو�یانو په شان لباسونه او ظاهري ډول ورته انتخاب شو
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Uرن�ه چـې پـه دې اډه کـې تقریبـا د زرو پـه شـاوخوا کـې داخـيل غـداران د 
نـو د دا ، جاسوسانو او په نورو نومونـه کـار کـوي، خدمت�ارانو، ساتونکو، ترج]نانو

لویدی�ې دروازې ته �ـان رسـوي او  ډول بریدونو په مهال زیاتره دغه کسان د اډې
په دې �ای کـې د همـدې داخـيل مؤظفینـو د . هلته ترمراقبت الندې ساتل کی�ي

چې هـر سـهار پـه سـل�ونو مـو$ر او مـو$ر ، مو$رو او مو$رسایکلو پارک �ای هم دی
د اسـالمي امـارت . سایکل په کې دروي او مازدی�ر بیرته پرې خپلو کورونو ته �ـي

افغا� :وډا:یانو د :وزار لپاره یو مو$ر سایکل پـه ډېـرو قـوي  مجاهدینو په همدې
ترUـو یـې د عملیـاتو پـه ورځ د داخـيل ، باندې مجهزک�) RDX( چاودیدونکو توکو

ارتباطیانو په واسطه په همدې �ای کـې ودرول يش او بیـا د ریمـوټ یـا $ـایمر پـه 
  . واسطه په مناسب فرصت انفجار ورک�ي

وزار نور هم موثر يش مجاهدینو لـه دریـو خـواوو د دې لپاره چې په د من :
ترUـو د عملیـاتو پـه ، میزایل هم د :وزار لپاره اماده کـ�لUBM١٢خه دری دری د 

  . مهال په اډه باندې فیر يش

 دعملياتو تطبيق 

هق کال د رجب د میاشتې پـه یوولسـمه نی�ـه د عملیـاتو لپـاره $ـول  ۱۴۳۳د 
د ور�ـې پـه پیـل ، بریدلپاره $اکل شـوې وه ترتیبات نهایي شوي وو او همدا ورځ د

چـې پـه ، کې د امریکایي قرار:اه په شاوخوا کې سختې :زمې او تالشـZ روانـې وې
د دې مشـکل . پیل کې خو یې مجاهدینو ته د عملیاتو د اجراء په اړه شک ورواچاوه

اریو د رفع لپاره مجاهدینو په پرله پسې تو:ه دعا:انو او د الله تعالی په دربار کې ز 
د اللـه تعـالی . او عجز ته توجه وک�ه تر Uو دا عملیات له مشکل رسه مخامخ نه يش

ماسپpـین ( فضل و Uومره چې د مجاهدینو لخوا د عملیاتو لپاره $اکل شـوی وخـت
همدومره د د من :زمـې او تالشـZ کمیـدې او ختمیـدې ، ران�دې کیده) یوه بجه
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ریکـایي عسـکراو $ان�ونـه د اډې لـه تردې چې د عملیاتو تر $اکل شوي وخته $ول ام
  . شاوخوا نه ور$ول شول او اډې ته ننوتل

د پکتیا والیت اوسیدونکی مولوي صاحب شمس الله چې د خلیج په هیوادونو 
دنیایي عیش او نوش او د Uلورو اوالدونو پلرنZ مینه یـې ، تجارت، کې عرصي ژوند

پـه دې ورځ یـې د مـو$ر ، �ي وود الله تعالی په الر کې د استشهاد له مینې قربان ک
پـه ، نوموړي چې په سیمه کې پـوره بلـدیت درلـود. بم د انفجار مسؤلیت په غاړه و

ډېر اطمینان یې مو$ر بم امریکایي اډې ته ورساوه او لـه پرو:ـرام رسه سـم یـې پـه 
د لس $نـه بـارودو ، دا انفجار معمويل انفجار نه و. خپل مناسب وخت انفجار ورک�

ه د امریکایانو مستهدف تاسیسات چې دا مهال په کـې امریکایـان پـه له انفجار رس 
د اډې په �ینو برخـو کـې اور ول�ېـد او . ډوډۍ خوړلو بوخت وو له بنس�ه ون�یدل

هغه پو�ي ترانسپورÁ الوتکه چې له انفجار Uو دقیقې وړاندې همدلته ن�دې پارک 
  . په بشپ�ه تو:ه ویجاړه شوه، شوې وه

، پکتيـا عظـيم خـان د( وروسـته لـس تنـه مسـلح فـدایان له انفجار سمدستي
ذبيح ، :يالن غز� د کريم الله د او يمحمديعقوب ابراهيم، عتيق الله، محمدنعيم

Éد امـداد اللـه ، خوشـامند د پکتيکـا حـافظ سـيف اللـه د، مقـرغز� د  د الله شب
چـې پـه ) ياوسـیدونک لو:ر عبدالرحمن د او نن�رهار عبد الله د، وازيخوا دپکتیکا 

مناسب فرصت په خپل فالینR کوچ مو$ر کې همدې سیمې ته رارسیديل او منتظر 
خپل مو$ر ته یې اور ورک� او په خورا لوی زړه او متینو :امونو په امریکـایي اډه ، وو

له دې صحنې Uخه اخیستل شوي وی�یو  یي چې د درانه انفجار له املـه . ورننوتل
د مجاهدینو له ورننوتو وروسـته ،  حالت کې دید من په خورا وراخطا او ترهیديل

رسه له دې چې د د من �ینې چورلکې هم په هوا کې شته خو ددشـمن لخـوا هـی± 
تردې چې ل� �نـ� وروسـته فـدایي مجاهـدین خپلـو اهـدافو تـه لـه ، فیر نه کی�ي



    دصليبي يرغل په وړاندې مسلح جهاد                            د قلم له سنګره

 

  

 

٤٩ 

رسیدو بعد د نارنجک او پیکا په فیرونـو رسه ج�ـ�ه پیلـوي او پـه د ـمن بریدونـه 
  . کوي

ن�ه چې مجاهدین د امریکایي رستیرو په لباس کـې امریکـایي قرار:ـاه تـه Uر 
د مجاهـدینو د ، له برید وروسته د من په بشپ�ه تو:ـه الرورکـی کیـ�ي، ننوÁ وو

رسا بریدونو په مقابل کې په ړندو ډزو الس پورې کوي او چـورلکې یـې رسه لـه دې 
تـردې . تشـخیص کـوالی خو د Ôبار لپاره هدف نه يش، چې په هوا کې دورې کوي

چې طالبانو د امریکایي رستیرو پـه لبـاس ، چې Uه �ن� وروسته د من اعالن کوي
نو �که باید پو�یان له خپلو �ایو حرکت ونه ک�ي او له ډېـر ، کې په اډه برید ک�ی

همدا مهال د مجاهدینو د مخابروي کشـف د مسـؤلینو د . احتیاط Uخه کار واخيل
Uخه د ميل امنیت مسؤلین هم په $ول خوست کې افغان  معلوماتو له مخې له کابل

تـر دوهـم : چې د دوی په وینا خارجي دوسـتان وایـي، چارواکو ته خربداری ورکوي
امر پورې Uوک پو�ي اقدام او حرکت ونه ک�ي �که طالبانو خورا سرت بریـد کـ�ی 

  . او موږ ته د دوست او د من تفکیک :ران شوی دی

یوې بجې د اډې په منh کې پيل شوې ج�ـ�ه د مـا  په دې تو:ه د ماسپpین له
تنه فدایان د شـهادت لـوړ مقـام  ۴تردې مهال . زدی�ر تر Uلورنیمو بجو دوام کوي

دا وخـت امریکایـانو . ته رسی�ي او پاتې نور یې د دوهم برید لپاره وخـت سـپموي
ت خو د دوی دا اعالن هغه مهال دروغ ثاب، اعالن وک� چې عملیات پای ته ورسیدل

، شو کله چې د ما ام له تیارې رسه بیا په دوی د فدایانو لخـوا بریدونـه پیـل شـول
  . بجوروان وو ۱۱چې دشپې تر 

د دې ج��ې په مهال که له یوې خوا په اډه باندې اماده شـوي توغنـدي پرلـه 
بله خوا د مازدی�ر په پن�ـو بجـو د اډې لویـدی�ې دروازې تـه ÉUمـه ، پسې ل�یدل

امـاده شـوي ، ونه داخـيل امریکـایي اجیـران راغونـ� شـوي ووچیرته چـې پـه لسـ�

    دصليبي يرغل په وړاندې مسلح جهاد                            د قلم له سنګره

 

  

 

٥٠ 

پـه دې . چې خورا درنه چاودنه یـې رامن�تـه کـ�ه، مو$رسایکل ته انفجار ورک�ل شو
پورې مو$ر سـایکل او مـو$ر یـا پـه  ۱۷۰چاودنه کې په سیمه کې موجود د د من تر 

کـور�  دغـه راز ترشـلو زیـات، بشپ�ه تو:ه له من�ه الړل او یـا هـم تخریـب شـول
  . اجیران په کې ووژل شول

چــې ترســل�ونو ، پـه دې بریــد کــې د امریکایــانو د تلفــاتو پــه اړه ویــل کیــ�ي
هغه دوه صالونونه چې په دې عملیاتو کې بشپ� له من�ه تليل ویـل کیـ�ي . رسی�ي

لـه ، زیات امریکایي رستیرې په کې پن�ېـدل ۴۰۰چې د ډوډۍ خوړلو په وخت به تر 
د عینـي شـاهدانو پـه ، و تاسیساتو ته هم سخت تلفات او تيدې عالوه د دوی نور 

، �لـه پروازونـه کـ�ي ۱۸قول له عملیاتو وروسته Uو امبوالنيس الوتکو له اډې Uخه 
داپه داسې حال کې ده چې امریکایان ، چې م�ه او$پیان یې ب�رام ته انتقال ک�ي دي

  . په همدې اډه کې هم خورا سرت او مجهز پو�ي روغتون لري

چې له یوې خوا په امریکـا کـې ، ن�ه چې دابریدپه خورا حساسه موقع شویUر 
د اوباما انتخاباÁ تبلیغاÁ من�ې ترړې روانې دي او له بلې خوا پـه ن�یوالـو میـ�یا 

نـو �کـه د ـمن ، کې امریکایان په لویه سطحه د طالبانو د زور اوبه کولو الپې وهي
کـه . لـه عامـه انظـارو پـ¶ وسـاÁ$وله ه�ه وک�ه چـې د دې بریـد پـه اړه حقـائق 

واقعیت ته و:ورو  ایي دوی تر یوه حده وک�ای يش د دې پیpې مطبوعاÁ ان�ـازه 
خو د پیpې اصيل ماهیت چې اوس واقع شـوی دی هی�کلـه هـم نـه ، کنرتول ک�ي

په دې برید کې چې کوم امریکایي رستیري وژل شوي هغـه اوس مـ�ه . يش بدلولی
  . و او خربو به کله هم راژوندي نه يشدي چې په دروغجنو تبلیغات
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  ؟؟آغاز گر جنگ کیست و راه آبرومندانه چیست

  میالدي ۲۰۱۶اکتوبر // ۵

در بروکسل پایتخت بلژیک کانفرانس جهانی در رابطه به موضوع افغانسـتان 
Cایندگان هفتاد کشور مختلف جهان بعـالوه هیئـت هـای دههـا . در جریان است

تـا در مـورد مسـئله افغانسـتان ، ی با هـم جمـع شـده انـدسازمان مدنی و غیردولت
  . بخصوص کمک های مالی و نظامی به حکومت کابل با هم بحث و گفتگو Cایند

وزیـر . امروز روز سخ¦انی ها و یکی از روزهای مهم کانفرانس متـذکره بـود
خارجه ایاالت متحده امریکا جان کیری یکی از کسانی بود که امروز اظهـار مـافی 

سـخنان . لضمیر خود را در خدمت رشکت کننـدگان کـانفرانس بعـرض گذاشـتا
جان کیری طوالنی بود اما یکی از نقـاط مهـم کـه رسـانه هـای جهـانی آن را جلـوه 

این بـود کـه جـان کیـری خطـاب بـه ، دادند و بحیث رسخط خربی برآن پرداختند
نگ کـه از سـوی طالبان افغانستان باید بفهمند که این ج( طالبان افغانستان گفت

یگانـه راه آبرومندانـه . آنان آغاز شده است اختتام اش هم مسؤلیت طالبـان اسـت
برای نجات ازین حالت آغاز گفتگو با حکومت کابل و وارد شـدن بـه پروسـۀ صـلح 

صلح بـا حکمتیـار بهـرتین Cونـه اسـت تـا طالبـان ازآن . حکومت افغانستان است
  .) سۀ صلح و مذاکرات شوندبحیث الگو استفاده Cایند و وارد پرو

جان کیری بحیث وزیر خارجه امریکا در این کانفرانس بک]ل زرنگی کوشش 
کشتار و حالت نـاگوار افغانسـتان را از دوش امریکـا بـدور ، کرد تا مسؤلیت جنگ

این کـه جـان کیـری . اندازد و طالبان را بحیث آغازگران جنگ جاری معرفی Cاید
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ی خود را مجبـور میدانـد تـا مسـؤلیت کـردار خـود را بن]یندگی مقامات امریکای
جنـگ افغانسـتان زخـم ناسـور و مایـۀ . بدوش دیگران بیاندازد دالئـل بسـیار دارد

از ه]ن روز که امریکا بـا افغانهـا وارد میـدان نـربد . رسافگنی امریکا گشته است
به دورۀ تک قطبی جهان . و حیث جهانی امریکا رو به افول است هۀوج، شده است

اقتصـادی و نظـم جهـانی ، پایان رسیده است و حاال امریکا در عرصه های سیاسـی
دچار حالت ناکامی و رسافگندگی شده است که این حقیقت بر همه گان مربهن و 

  . آشکار است

غیر از امریکا دیگر کشـورهای همپـی]نش هـم از جنـگ افغانسـتان Ôقـدار 
بتلفـات سـنگین  ت چشـیده ومداخله و دست درازی شان طعم ناخوشـایند شکسـ

کشورهای همپی]ن امریکـا کـه Cاینـدگان . مالی و حیثیتی روبرو شده اند، جانی
شان در کانفرانس بروکسل حضور دارند از امریکا علل شکست و تلفـات خـود مـی 
پرسند و از همـین جهـت جـان کیـری وزیـر خارجـه امریکـا سـعی میکنـد تـا بـار 

  . البان بیاندازدمسؤلیت جنگ افغانستان را بدوش ط

اما جهانیان و همۀ افغانها شاهد هستند که چه کسانی از دورترین قـاره دنیـا 
کروزها و تانک های خود آمدند و اینجا در این کشور غریـب و بیچـاره ، با طیاره ها

  . اتش جنگ استع]ر خود را برافروختند، بر ضد یک ملت مظلوم و فقیر

رض بودنـد بـرای حـل معضـله مـذاکرات جهانیان شاهد هستند که طالبان حا
مگــر ایــن زمامــداران قرصــ ســفید و . Cاینــد و از تعقــل و مفاهمــه کــار بگیرنــد

شخصاجورج واکر بوش بـود کـه همـواره دم از جنـگ و کشـتار میـزد و بجهانیـان 
  . دشمن مابابعالنیه میگفت که یا همراه ما شوید و یا هم 

از گر جنگ مسؤلیت اختتـام آغ: این سخن جان کیری درست و بجا است که
کیها به کشـور ؟ اما سوال مهم این است که آغازگر جنگ کیست. جنگ را هم دارد
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آیـا ؟ نـده او خـاک و فضـا آنهـا را تحـت اشـغال خـود در آورد هدیگران تجاوز Cود
افغانها علیه امریکاییها اعـالن جنـگ Cـوده انـد یـا امریکاییهـا کشـور و اسـتقالل 

  ؟ گرفته اند افغانها را بگروگان

عـرب بـه  ۀواضح است که این جنگ با شلیک راکت هـای امریکـایی از بحیـر 
افغانستان آغاز شده است و مسؤلیت اختتام اش هـم متوجـه امریکـا و جنگـآوران 

  . همپی]نشان است

رشق اروپا و بسطح جهان بهـم ، جان کیری که آبروی کشوراش در خاور میانه
و فرمـایش دارد کـه  اه آبرومندانـه نشـان میدهـدبرای طالبـان ر  حاال، ریخته است

  . طالبان هم بایدمثل گلبدین حکمتیار دست های تسلیمی خود را باال کنند

بنظر ما راه طالبان از اول تـا ایـن دم راه آبرومندانـه و راه عـزت و رسبلنـدی 
که دفاع از . طالبان برای آزادی و حاکمیت اسالمی جهاد و مقاومت میکنند. است
و وطن خود از مقـدس تـرین و پرافتخـارترین کارنامـه هـای برشـی پنداشـته دین 

جان کیری بجای اینکه برای طالبان راه ابرومندانه پیشکش کند بایـد در . میشوند
فکر آبرو و حیثیت خود باشد که همین حاال در افغانستان و §ام جهان در معرض 

  . سقوط قرار دارد

از هـ]ن ، شاید فقط این باشد که ازافغانستانراه آبرومندانه برای امریکاییها 
نقطۀ آغاز آبروریزی شان رشوع Cوده و §ام اغالط فـاحش شـان کـه در دو دوهـۀ 

ود را از ایـن گذشته صورت گرفته انداصالح Cایند و اولـرت از همـه اشـغالگران خـ
  . Cایندکشور آبرومند خارج 
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  نaنقل او عاطفې تر م، له امریکا رسه سوله د عقل

 ۲۳/سبمترب /۲۰۱۶

د مؤمنو انسانانو په حیث زموږ کردار په $وله کې له دریو مراجعو Uخه فرمان 
رشیعت یادیني الر ـوونې انسـان تـه د اللـه . عقل او عواطف، الهي رشیعت. اخيل

تعالی له لوري ابالغ شوي او د پیغمرب علیه السالم په توسط ورته رسیديل هـدایات 
امـا عقـل او عواطـف . ن او تقرر کـې کـوم نقـش نـه لـريدي چې انسان يې په تعی

  . انسا� جواهر دي چې دانسان په بدن کې حلول او تقرر لري

عقل د انسان په بدن کې هغه قیمتي جوهردی چې له امله یې انسان لـه نـورو 
عاطفـه یـا احسـاس د . حیوانات رابېل او د مکلف مخلوق مقـام تـه لـوړ شـوی دی

بله قریحه ده چې د انسان ژوندته تحرک او تلـون ورکـوي او انسان په وجود کې یوه 
ایثار او دغسې نـورو عـاطفي ک�نـو پـه کولـو ، صله رحمي، مینې، انسان د همدردۍ

  . که Uه هم عقل یې تقاضا نه کوي، مجبوروي

په اصل کې عقل او عاطفه د انسان لپاره دوه وزر دي چې په برکت یـې انسـان 
يل Uخه پـرواز وکـ�ي او د ارشف املخلوقـات مقـام تـه کوالی يش د حیواناتو له $و 

تحلیل او محاسبې ، د دې پرواز په ل� کې عقل انسان ته د منطقي ادارک. پورته يش
تحرک او ولوله ورکوي تر Uو د انسـانیت پـه ، �واک ورکوي او عواطف ورته هیجان

  . مزله کې ستومانه نه يش

اما اللـه تعـالی د انسـان د خوعقل او عواطف که هرUومره قیمتي جواهر دي 
بلکې د انسا� عقل او عواطفو د توجیه او . رهربۍ $ول واک دوی ته نه دی سپارلی
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د انسان د عقل تر $ولو لوم�نZ او تـر $ولـو . رهن]یي لپاره یې رشیعت رالی�لی دی
حقانیـت یـې درک ، او رشیعـت وپیـژ�) الله تعـالی( مهمه وظیفه دا ده چې شارع

رشیعت په ر»ا کې د عقل او عواطفـو پـه وزرونـو دانسـا� اعـتالء پـه ک�ي او بیا د 
  . لوري پرواز وک�ي

 ه ( له معتزله وو پرته د نورو مؤمنانو عقیده دا ده چې د افعالو حسن او قبح
یعني د انسان په ت�لوري $اکلو کې تر $ولو مهـم رول د . رشعي دی) والی او بدوالی

بد وبلل هغه همداسې دي ا:ر که انسـا�  رشیعت چې کوم Uه  ه یا. رشیعت دی
مثال د واده ک�ي مکلف زناکـار انسـان . عقل یا عاطفه ور باندې بالعکس حکم کوي

په ډبرو وژل یا رجم د رشیعت له ن�اه یـو  ـه او الزم عمـل دی امـا د �ینـو خلکـو 
دلتـه چـې عاطفـه لـه . انسا� عاطفه حکم کوي چې دا سخت زړي او قسـاوت دی

په مقابل کې دری�ي عاطفه ناچله بلل کی�ي �که تـر $ولـو $ـاکوونکی رشیعت رسه 
  . الر ود رشیعت دی چې د افعالو  ه والی او بدوالی $اکي

ک¶ م¶ د رجم یـا . را�و له امریکایي طاغوت رسه د جنR اوسولې مسئلې ته
سن�سار د مسئلې په شان د امریکایي طاغوت په خالف جهاد هم د ډېرو له انـده د 

: �کـه. عقل او عاطفې تر منh په یوه متناقض فیها قضیه بـدل شـوی دی ،رشیعت
امریکا او صلیبي مل�ـرو یـې پـه افغانسـتان او نـورو . رشیعت وایي جهاد فرض دی
د محاربو کفارو د مسلح تجاوز په صورت کې په نـر ، اسالمي خاورو یرغل ک�ی دی

�کـه د مسـل]ن . :ر�يغالم او آزاد $ولو مؤمنانو باندې جهاد فرض عین . او  �ه
یو مکلفیت همدا دی چې د الله تعـالی د د ـمنانو پـه مقابـل کـې قتـال وکـ�ي او 

Áخه وساU نو بنـاء د کفـر پـه . مستضعف مؤمنین د کفر او کفارو له رش او تلوث
مقابل کې ج��ه  ه عمل دی او کفارو ته رس$ی�ی که Uه هم د سولې په عنـوان وي 

  . قبیح عمل دی
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نظـامي ، اقتصـاد، پـه سیاسـت، ریکایـان ډېـر پـه قـوت کـې ديام: عقل وایي
. تکنالوژۍ او نورو ډ:رونو کې وررسه د مسل]نانو �واک د پرتلې وړ نه دی، �واک

بله دا چې په ج��ه کې مؤمنانو ته شاید ډېر زیان ورسی�ي او و�پل يش که خربه د 
  . رې واخيلعقيل محاسبې يش نودا جنR :�لی نه يش نو �که  ه داده چې الس ت

پـه . مـوږ سـوله غـواړو. جنـR دې ورک يش رنـR دې ورک يش: عاطفه وایي
د دنیا $ـول مـادي او ، جنR د انسانانو کار نه دی، هرصورت او هر قیمت یې غواړو

معنوي ارز تونه که راجمع ک�ې بیاهم په دې نـه ارزي چـې د :�لـو لپـاره یـې یـو 
:انـدي او ، انسانان یوازې منـ�یال له ادمه تردې دمه واقعي. UاUکی وینه تویه يش

امریکایان که د مخ په یـوه . غفار خان وو چې د عدم تشدد په نظریه یې باور درلود
خوا Uپی�ه درکوي ته باید ورته بله خوا واړوې او ورته ووایې چې یوه بله Uپیـ�ه مـې 

یح د امریکایانو په خالف جنR د انسا� عاطفې له رویه سوچ ناروا او قبـ. هم ووهه
  . عمل دی

  پایله

اوس نو اسايس سوال دا دی چې په دغسـې دری الرې کـې د واقـع کیـدو پـه 
هغوی چې پـه دیـن بـاور نـه لـري او یـا هغـوی چـې بـاور ؟ مهال به س�ی Uه کوي

نور په دې عقیده نه . ورباندې لري خو یوازې په تذکره کې د مسل]ن لیکلو تر حده
ايس او مهم ترین الر ـود دیـن او رشیعـت لري چې د انسان د رهن]یي تر $ولو اس

دغه وړ o دینه کسان چې هر Uه کوي او په هره تله یې تيل هغـه د دوی کـار . دی
  . دی زما خربه دوی ته متوجه نه ده

اما هغه کسان چې په دین واقعي باور لري او دین ورتـه د الر ـوونې تـر $ولـو 
عقـل او ، ي چې د رشیعـتهغوی د رشیعت له ن�اه مکلف د. عايل رسچینه بریpي

�کـه لـه دینـي . عاطفې د تناقض په صـورت کـې یـوازې د رشیعـت ومنـي او بـس
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لیدلوري له رصیحو رشعي ال وونو رسه د تقابل په صورت کې عقل او عاطفـه دواړه 
  . ناچله :ر�ي

هغـوی چـې ، دا چې نن سبا ډېـر د جهـاد او اسـالم پـرو� دعـوه داران وینـو
او بیا هم د سولې په عنوان اشغال�رو ته د یوه طرفه تنزل  �انونه اسالمپال هم بويل

د دې اسايس علـت دا دی چـې دوی دغـې . او تسلیمZ لپاره تبلیغاÁ مبارزه کوي
، وطن پالنې، دوی ورته د عواطفو. قضیې ته اساسا د رشیعت له عینکو نه دي کتيل

للـه تعـالی نـو �کـه د ا. نشنلیزم او عدم تشدد دمردودې فلسفې له عینکـو :ـوري
بند:ان د بیرغي کفر په وړاندې له فـرض عـین جهـاد Uخـه بـې چـون و چـرا الس 

  . اخیستلو ته ه�وي

دغسې ب�یلو او مورال بـایللو اسـالمپالو تـه بـه ووایـو چـې پـه خپلـو ای]نونـو 
اوسنZ مرحله د افغانستان د روان جهـاد پـه تـرڅ کـې تـر $ولـو سـخته . وویری�ي
م�ـر د تبلیغـاÁ او . توپ او $انR مات نک�ای شوو، غلکفارو موږ په یر . مرحله ده

. روا� چاپیریال سازۍ او تهاجم په توسـط یـې د ډېـری اسـالمپالو پpـې ول�زولـې
م کال کې د امریکا د پن�ه زره رستیرو په وړاندې د جهاد کول  ۲۰۰۳هغوی چې په 

کـې وسـله فرض عین بلل اوس د امریکا د شل زره رستیرو او:Dو پخو اډو په مقابل 
  . ایpودل جائز بويل

دلته پو تنه دا راپورته کی�ي چې د دې پن�لس کلـن جهـاد هـدف او فلسـفه 
  ؟؟ ولې وشو او ولې پای ته ورسول شو؟ باالخره Uه وه

چـا چـې لـه دیـن : په پای کې د مال محمد عمر مجاهد هغه خربه را تکـراروم
  . ه مخامخ ک�ي ديرسه جفا او خیانت ک�ی دی لوی خدای له ذلت او رسوایي رس 

  ! نو له ذلته �انونه وساتئ
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  د شوراب پرل هاربر

  ۲۰۱۲سپ�مرب/ /۱۷

پرل هاربر په تاریخي لحاظ په امریکا تر $ولو سرت او زیـان اړونکـی بریـد بلـل 
دا بریـد چـې د جاپـان لخـوا پـه ارام سـمندر کـې د امریکـا پـه یـوه سـرته . کی�ي

یي پوځ ته یې خورا دروند �ـا� او مـايل امریکا، سمندري اډه ناUاپه تررسه شوی و
  . زیان اړولی و

نـو ، له هغه راپدیخوا چې کله هـم پـه امریکایـانو درونـد او ناUـاپي وار شـوی
Uو کاله وړاندې چې پـه خوسـت کـې ، مطبوعات ورته د پرل هاربر اصطالح کاروي

پېpه :Í کارکوونکي په فدایي برید کې ووژل نو �ینو رسنیو دا  CIAیوه مجاهد د 
  . د خوست پرل هاربر وبلله

په داسې حال کـې چـې پـه خوسـت کـې پـه امریکـایي اډه سـالیرنو بانـدې د 
د اسـالمي امـارت ، مجاهدینو د سرت او �پونکي برید یوازې Uـو میاشـتې تیریـ�ي

مجاهدین د الله تعالی په مرسته توانیديل چې د وخت فرعو� �واکونـه برتانیـا او 
  . یوه بل پرل هاربر رسه مخامخ ک�يامریکا په هلمند کې له 

د مجاهدینو دا برید چې امریکا او برتانیا په تیره یوولس کلنـه ج�ـ�ه کـې تـر 
د هلمند والیت په شوراب کې ، مؤثر او زیان اړونکی بللی دی، تاکتیکي، $ولو منظم

چې په ترڅ کې دپرل ، د امریکایي او برتانوي �واکونو په تر $ولو سرته اډه تررسه شو
د سـوخت ، چـورلکې، هاربر د حملې غوندې د امریکا او برتانیا :Dې جن�ي الـوتکې

ذخیرې او نور پو�ي امکانات له من�ه الړل او په دروند �ا� زیان رسبیره ورته پـه 
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دا چې د شوراب پـرل هـاربر Uن�ـه صـورت . میلیونونو ډالره مايل زیان هم ووا ت
  . بیانی�يوموند د پيpې سیاق او سباق په الندې ډول 

  د شوراب پوځي قرارګاه 

د هلمند د مرکز لشکر:اه په ش]ل لویدیh کې د واشـیر ولسـوالZ پـه مربوطـاتو 
بويل په افغانسـتان کـې د  Camp Bastionکې پرته د شوراب قرار:اه چې بهرنیان یې 

  . بهرنیو یرغل�رو له لویو او خورا مهمو اډو شمیرل کی�ي

کې امریکایان هم اويس خو دا اډه په افغانسـتان رسه له دې چې د شوراب په اډه 
. میالدي کال کې تاسیس شوېده ۲۰۰۶چې په ، کې د برتانویانو اسايس او مرکزي اډه ده

برتانویان وایي دا اډه له دوهم ن�یوال جنR وروسـته لـه برتـانیې بهـر د دوی تـر $ولـو 
د اوسیدنې امکانات رستیرو او کارکوونکو  ۲۸۰۰۰چې د ، سرته جوړه شوې پو�ي اډه ده

د  ۶۰۰زره بهر� او داخيل عسکر په کې اويس او روزانه تـرې  ۱۶همداوس تقریبا . لري
  . الوتکو او چورلکو پروازونه کی�ي

جـ¶ جن�ـي ، بوینR الوتکو، د شوراب پو�ي اډه چې د چینوک او اپاچي چورلکو
له دې عالوه پو�ي ، او نورو بم غور�وونکو مختلفو طیارو د الوت کر ې او پارک�ایونه

د لوم�ي او دوهـم کمـپ ، زندان او د پو�یانو د اوسیدونې پراخ کمپونه لري، هسپتال
، چې په دوهم Cرب کمپ کې یې زیاتره امریکایان، په نامه په دوو برخو ویشل شوې ده

  . ډCارکیان دغه راز د استونیا او ړ کابل رژیم د اردو رستیري اوسی�ي

کـال پـه نـومرب کـې د دې اډې د  ۲۰۰۶رشـ $ـو� بلېـر د د برتانیې پخوا� ولسم
$و� بلیر چې د یوه برتـانوي لـه . بللې وه) یوه فوق العاده د ته( لیدنې په مهال دا اډه

د ( دری�ه د افغانستان له اقلیم رسه نابلده و هغه وخت یې په خورا غرور ویـيل و چـې
و د نومـوړي لـه هغـې خـ) یویشتمې پی�ۍ رسنوشت به له دې د تې Uخه $اکل کی�ي

الپې شپ� کال وروسته د برتانیي دفاع وزیر فلیـپ هامونـ� لـه همـدې کمـپ Uخـه د 
چې برتانوي عسکر به ډېر زر په یو مخیز ډول له افغانستان ، لیدنې په مهال اعالن وک�
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د هامون� لـه دې اعـالن پـه . کال ته به انتظار ونه ک�ي U۲۰۱۴خه پpې سپکې ک�ي او 
روسـته د برتانویـانو او امریکایـانو دا مهمـه اډه د مجاهـدینو تـر یـو ش]ر Uو ور�ې و 

داسې تاکتیکي او اغیزمن برید الندې راغله چې  ایي د من یې پخوا کله هم ا$کل نـه 
  . و ک�ی

  د شوراب په پوځي اډه فدايي عمليات 

) شـهزاده هـاري( Uو ور�ې وړانـدې د برتـانیې د شـاهی کـورنZ دریـم شـخص
د طالبـانو . ترUو په هلمند کې خپل پو�ي ماموریـت تـررسه کـ�ي، غیافغانستان ته را

ویاند ذبیح الله مجاهد له ډیيل $یل�راف ور�پا»ې رسه په مرکه نوموړی یو مهم پـو�ي 
  . هدف وباله او ویې ویل چې په $ولو امکاناتو به ه�ه وک�ي نوموړی له من�ه یويس

ري جونز یـو بوږنـوونکی فلـم بل خوا په دې وروستیو کې په امریکا کې پادري تی
چې د اسالم د پیغمرب حرضت محمد صلی الله علیه وسلم o حرمتي په کې ، خپور ک�
طالبانو د یوې اعالمیې په خپرولو رسه د امریکایي تبعه تیري جـونز دا عمـل . شوې وه

په سختو $کو وغانده او :واښ یې وک� چې د دې عمل انتقام به له امریکایي پوځ Uخـه 
  . واخيل

د همدې دواړو تعهداتو د تررسه کولو لپاره د طالبانو لپـاره تـر $ولـو وړ هـدف د 
�که په دې اډه کې که له یوې خوا د نـورو برتـانوي عسـکرو . شوراب پو�ي قرار:اه وه

له بلې خوا په زر:ونو امریکایي عسـکر هـم پـه کـې ، ترUنR شهزاده هري شتون درلود
  . یوه غيش دوه مرغZ  کار ک�ي میشت وو او طالبانو کوالی شوای په

د همدې لپاره مجاهدینو وپتېیله ترUو په هلمند کې دیرغل�رو په دې سمبولیکه 
  . اډه مؤثر عملیات تررسه ک�ي

د عملیـاتو ، په شوراب د برید لپاره د مجاهدینو فدایي کن�ک ترتیبات پيل کـ�ل
اهـد او فـتح خـان د ز ، محمد امین( لپاره پن�لس تنو فدایي مجاهدینو اماد:ي و وده

نوراحمد ، نذیراحمد د کندهار د پنجوایي، محمدهاشم عابد د غز� د :یالن، کندهار
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، بالل د کندهار د ارغنـداب، محمد د کندهار، بشیراحمد د کندهار، د کندهار د  ار
، عبد اللـه د کنـدهار د ژړۍ، عبدالقیوم د غز� د :یالن، حمزه د لو:ر، ابوذر د لو:ر
  ) زابل او عزت الله د زابلحمد الله د 

دې اتلو او د محبوب پیغمرب صلی الله علیه وسلم په مینه مستو شازملیو تیـاري  
ترUو په شوراب کې د پن�و کفارو په سرتاتیژیکه اډه هجوم وروړي او یـو �ـل ، و وده

  . بیا د خپل ای]ن او همت ننداره ورته و یي

د  ۱۱چـې لـه هـر یـوه رسه ، سـلح ووتنه په راک¶ النچـرو م ۳د فدایانو له جملې 
تنه نور په ثقیل ماشیندار یا پیکا مسـلح وو چـې  ۳، راک¶ النچر مرمZ او توپانچې وې

پاتې نور پـه کالشـینکوفونو مسـلح . سوه مرمZ او توپانچې وې ۱۱له هریوه رسه د پیکا 
ایانو په دې رسبیره له فـد. مرمZ او شپ� شپ� اليس Ôونه وو ۷۰۰وو چې له هریوه رسه 

رسه یوه اندازه چاودیدونکي توکي او درانه ماینونه هم وو چې په م¶ یې په قرار:اه کې 
  . دننه سرتې چاودنې رامن�ته شوې

د قرار:اه په  ي اړخ برید ته د حرضـت : فدایان په دریو :روپونو ویشل شوي وو
 پـه من�نـZ برخـه د بریـد لپـاره د حرضـت عمـر، بالل بن رباح :روپ :]رل شوی و

فاروق :روپ او په چپه خوا د برید لپاره د حرضت خالد بن ولید :روپ :]رل شـوی 
د دې برید تنظیموونکي مجاهدین د اوس لپاره دا راز نه افشـاء کـوي چـې فـدایان . و

په داسې د تي سیمه کې د د من له $ولو Uـار:رو وسـائلو او :زمـو ، Uرن�ه وتوانیدل
له $ولو خندقونو او جوالونـو ، قرار:اه ته ورسوي رسه رسه �ان د یرغل�رو تر $ولو مهمې

  . تیر يش اغزن سیمونه او جالونه وشلوي او مخامخ په پو�ي اهدافو بریدونه پيل ک�ي

مه د شنبې په شپه پوره لس بجې وې چې فدایان پرته له کوم خن�  ۲۰۱۲/۹/۱۵د 
. یدونه پیل ک�لUخه خپلو اهدافو ته ورسیدل او په برتانوي او امریکایي عسکرو یې بر

د ، فدایانو د برید له پيل وروسته په $ولو برخو کې په پوره قوت ج�ـ�ې تـه دوام ورکـ�
خیمې ، عمرفاروق استشهادي :روپ د امریکایي پو�يانو د اوسیدو په خیمو برید وک�
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په نورو برخو کې هم فدایي اتالنو په . یې وسوزولې او د قرار:اه زړه ته یې �ان ورساوه
چورلکـو او پـو�ي ، ناستو الوتکو، پو�يانو، تاسیساتو، ول په امریکایي کمپونوپرلپسې ډ

مجاهدینو د د من د تیلو دری ذخیرې والـوزولې چـې . ډیپو:انو باندې بریدونه وک�ل
  . تر سبا غرمې یې ملبې پورته کیدلې

 ٨B_AVد اډې په مابین کې مجاهدینود د من د خیمـو ترسـوزولو وروسـته د  
کو پارک �ای ته �انونه ورسول او په والړو الوتکـو یـې د راکـ¶ النچـرو هریر ج¶ الوت

د اشغال�رو لخوا مطبوعاتو ته د ورک�ل شـویو معلومـاتو . بریدونه او چاودنې پیل ک�ي
په اساس په دې بریدونو کې په اډه کـې ناسـتې د نـا$و یـوولس الـوتکې پـه بشـپ� ډول 

راز مجاهـدینو د د ـمن :ــÍ دغـه ، سـوزول شـوي او :Dـې نـورې زیـاCنې شـوي دي
  . تاسیسات په Ôونو والو�ول او ناستې الوتکې او چورلکې یې په درنو وسلو په نpه ک�ي

د شپې ناوختـه یـې لیـدل چـې د اډې دننـه ، دبرید یوتنظیموونکی مجاهد وایي 
لـو:ي او د چـاودنو غ�ونـه پورتـه ، تقریبا له یو کیلومرت مربع ساحې Uخه د اور ملبـې

د . دوام وکـ�) اتـه سـاعته( ما ام لس بجې پیل او سهار تر شپ�و بجو یې برید. کیدل
مجاهدینو د اطالعاتو له مخې د برید په وړاندې د بهرنیو رستیرو عکـس العمـل خـورا 

دوی له یوه داسې برید رسه مخامخ ول چې هی± اماده :ې یـې ورتـه نـه ، پ± او :�وډ و
د برید د دفـاع او �ـان سـاتنې فرصـت  له بلې خوا د شپې تیارې له دوی Uخه، درلوده

د سهار تر شپ�و بجو پورې د تودې ج��ې په ترڅ کې د من ته لـه سـختو . اخیستی و
تلفاتو اړولو وروسته $ول مجاهدین په شهادت ورسیدل او د من د خپلو تلفاتو په نقل 

 د طالبانو ویاند قاري محمد یوسف احمـدي االمـاره ویـب پـا»ې تـه. او پ�ولو پیل وک�
تنه بهـر�  ۴۷د وروستیو دقیقو معلوماتو له مخې په دې سرت برید کې ل�ترل�ه : وویل

بهـر� رستیـري  ۳۴. عسکر وژل شوي دي چې دوه تنه یې لوړپوړې پو�ي افرسان دي
دغه راز د د من . بیالبلې ج¶ الوتکې یې کامال سو�ول شوي دي ۱۱$پیان شوي دي او 

دقاري محمد یوسف ، و ته هم سخت زیان او تید تیلو ذخیرې او نورو پو�ي تجهیزات



    دصليبي يرغل په وړاندې مسلح جهاد                            د قلم له سنګره

 

  

 

٦٣ 

انا لله واناالیـه ( واړه فدایان هم په شهادت رسیديل ۱۵احمدي په قول په عملیات کې 
  ) راجعون

خو بیـا هـم د ـمن ، رسه له دې چې د برید تلفات خورا سرت او له پ�یدو وتيل وو
 ـمن یـوازې د د. برید سطحي و ـيي، په مطبوعاÁ برخه کې د تل غوندې ه�ه وک�ه

Uو تنو رستیرو وژ ل کیدل تایید ک�ل او ویې ویل چې د نورو �ا� او مـايل تلفـاتو پـه 
  . خو وروسته کرارکرار د پیpې جزیات رابرسیره شول، اړه په پل�نه بوخت دي

  د بريد په اړه څرګندونې 

د برید په اړه د اسالمي امارت ویاند قاري محمد یوسف احمدي رسنیو ته وویـل 
حمله یې د امریکا لخوا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د توهین د غـچ اخیسـتلو چې 

چـې دا د د ـمن یـوه ، لپاره ک�ې ده او دغه مشـخص هـدف یـې �کـه پـه نpـه کـ�ی
  . سرتاتیژیکه اډه وه او برتانوی شهزاد پرنس هري هم په همدې اډه کې و

ل شـوي ویـ�یو پـه د برید له پای ته رسیدو Uو ساعته وروسته د شوراب اخیسـت
ن�یوالو رسنیو ، االماره ویب پانه خپره شوه چې په ن�یواله کچه یې ډېره توجه جلب ک�ه

چې د من ته یې ، دا برید په تیرو یوولسو کلونو کې په یرغل�رو تر $ولو سرت برید وباله
  . سخت زیان اړولی

 ٨B_AV ۸ د نا$و ویاند د یوې اعالمیې په خپرولو رسه ومنله چې په برید کې یې
دغـه راز دتیلـو دری سـرتې ، هریر ج¶ الـوتکې لـه من�ـه تلـيل او سـوزول شـوي دي

د الوتکو اوسپنیز پارک �ایونـه او :ـÍ نـور وسـائل یـې هـم پـه بشـپ� ډول  ۶، ذخیرې
  . سوزول شوي دي

میلیـون  ۲۰۰د امریکا چاپ نیویارک $ـایمز ور�پـا»ې د سـوزیدلو الوتکـو قیمـت 
رې احصائیه وایي چې په دې برید کـې امریکـا او برتانیـا تـه خو یوه بې پ، ډالره و وده

په دې رسبیره یـې لسـ�ونه عسـکر هـم مـ�ه او . دری ملیارد ډالره مايل زیان رسیدلی
  . $پیان شوي دي
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، چې برید د هرکله په پرتله مـنظم، د برید په اړه نا$و په خپلو اعرتافاتو کې ومنله
چې په پوره مهـارت یـې د شـوراب د ، شوي ووتاکیتکي او تررسه کوونکي یې  ه تربیه 

اډې $ول امنتیي او Uارونکي حصارونه مات ک�ل او مخامخ یې پـه بهرنیـو �واکونـو او 
  . الوتکو بریدونه پیل ک�ل

: د برید په اړه ولیکـل) وال س�ری¶ ژورنال( د امریکا یوې بلې مشهورې ور�پانې
. له امریکـا Uخـه غـچ واخیسـت طالبانو د دې بریدپه تررسه کولو رسه په حقیقت کې

ور�پا»ې دې ته اشاره ک�ې چې طالبانو Uو ور�ې وړاندې ویيل وو چې د امریکا لخوا د 
د دې . چې دا دی ه]غه عهـد یـې پر�ـای کـ�، توهین آمیز فلم د خپرولو غچ به اخيل

ور�پا»ې په باور طالبانو دب رتانوي شهزاده د راتR په اړه خپله ک�ې خربه هم پر�ـای 
  . ه چې ویل یې نوموړی به هدف و:ر�ووک� 

دا برید له دې امله هم د پرل هاربر له حملې رسه تشبیه کی�ي چې امریکایانو په 
د سـوخت ذخیـرې او نـور جن�ـي ، چورلکې، کې یو �ل بیا په :Í شمیر جن�ي الوتکې

عادي زموږ لپاره دا : د نا$و یوه ویاند د دې برید په اړه وویل. تجهیزات له السه ورک�ل
خـو د دې تصـور مـو ، ده چې کومه الوتکه مو د ج��ې په میدان کې له من�ـه الړه يش

هی�کله نه و ک�ی چې الوتکو ته به مو په اډه کې دننـه دومـره پـراخ زیـان اوړي او لـه 
  . من�ه به �ي
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  د شهید احمدJل رسJذشت

  ۲۰۱۱می//۲۲

  له ماشومتوبه تر هوابازۍ 

، ندې کابل  ار ته ن�دې د تره خېلو په کيل کـېکاله وړا ۵۰احمد :ل له نن Uخه 
نومـوړی لـه ماشـوموايل د جسـ]� �ـواک . د محمد:ل تره خېل په کور کې وزې�ېـد

د نوموړي د خپلوانو په وینا له وړوکوايل . غوندې له پ�و او فطري وړتیاوو هم برخمن و
رت:ې او تـورې سـ، مضـبوط ه�ونـه، نه لکه Uن�ه چې الله تعالی رو انه اوجدي UـÉه

  . اراده او عزم یې هم په $ولو ژوند چارو کې آهنین و،  ایسته برشه ورک�ې وه

ماشوم احمد :ل د Uلورو کلونو و چې د خپل کيل په جومات کې یې د لوم�� الر ود 
په وړه ژبه یې د قران کریم ، په تو:ه د مسجد مالصاحب ته د شا:ردۍ :ون�ه ماته ک�ه

  . ې �ایه یې دیني او وطني ننR په زړه کې �ای وموندزده ک�ه پیل ک�ه او له همد

، Uن�ه چې د نوموړي پالر د ه]غه مهال په شاهي حکومت کـې دولتـي مـامور و
په دې تو:ـه ، احمد:ل شپ� کلن و چې پالر یې له تره خېلو Uخه کابل  ار ته راک�ه شو
زده ک�و ته یې  له احمد:ل نه د جومات زده ک�ې پاته شوې او خپلو لوم�نیو او من�نیو

  . په کابل  ار کې دوام ورک�

هش کال د کابـل  ۱۳۵۴احمد:ل د من�نیو زده ک�و له پای ته رسولو وروسته په 
لـه دې . په حرo پوهنتون کې داخله واخیسته او دری کالـه وروسـته تـرې فـارغ شـو

وروسته په هوایي پوهنتون کې داخل شو او دا چې د هوابازۍ له مسلک رسه یـې مینـه 
  . نو د پیلو$Z دنده یې پیل ک�ه، وه
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  له مرګ سره لوبې 

د ، احمد:ل د افغانستان په خورا خطرناکو کلونو کې د پیلو$Z دنده رسته رسوله
د مجاهــدینو او وروســته د طالبــانو د ، خلقیــانو د واک پــه وروســتیو کلونــو دغــه راز

نوموړي چورلکه په دې ل� کې د . حکومت په $وله دوره کې یې جن�ي چورلکې الو�ولې
لوم�ی �ل په پنجشیر کې او دوهم �ـل د طالبـانو د واکمنـي پـه ، دوه �له وغور�یده

خـو لـه دې دواړو خطرنـاکو پیpـو احمـد :ـل ، مهال د پروان په غوربند کې راولوېـده
  . ژوندی ووت

چـې احمـد:ل رسه لـه دې چـې د کمونیسـتانو د ، د نوموړي یو مل�ری کیسه کوي
ولتي دنده اجراء کوله خو له رويس عسکرو Uخه یې سـخت نفـرت واکمني په مهال یې د

د بـربک کارمـل د واکمنـZ پـه مهـال لـه ډېـرې مـودې نـه لیـدلو : نوموړی وایي. درلود
وروسته مې یو وخت خپل مل�ری احمد:ل ولید چې په لک�و باندې روان دی او پpې یـې 

: ه داسې راته تیره کـ�هنوموړي خپله کیس؟ ماپو تنه ترې وک�ه چې دا ولې، $پي شوي دي
او لکـZ ، په پنجشیر کې مې د وظیفې په مهال چورلکه د مجاهدینو له خوا وویشتل شوه

نوموړي په خندا وویل چې په دې وخت کې مې هم خپـل کـار وکـ� او ( یې اور واخیست
احمد:ل زیاته ک�ه چې دا مهال زما یقین و چې په Uـو شـیبو ) هسې راUخه ونه غور�یده

نـو د رويس عسـکرو یـوه ، الندې مې چـې �مکـې تـه وکتـل، که سقوط وک�يکې به چورل
، په همدې وخت کې راپام شـول، موقته قرار:اه زما له ساحې نه په Uو مرتۍ کې پرته وه

چې را�ه د روسانو په خدمت کې د Uوکاله مرصوفیت کفاره په همدې وروسـتیو شـیبو 
خوله او د رويس عسـکرو پـه قرار:ـاه لویدونکې چورلکه مې په هوا کې راوUر ، کې ادا ک�ه

د احمد:ل په وینا د دې غزا په نتیجه کې خدای پـاک زه روغ وسـاتلم ، مې ور برابره ک�ه
م�ر :Í شـمیر رويس رستیـري ، او یوازې مې پpې ماتې او د بدن �ینې برخې $پي شوې

لـه دې پیpـې وروسـته نومـوړی لـه رويس زخمـي رستیـرو رسه . مې له �ـان رسه ووژل
  . ای په عاجله تو:ه د پیpې له �ایه روغتون ته انتقال شو او زخمونه یې معالجه شولیو�
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  هغه دوران چې احمدګل يې بدل كړ

چې د طالبانو د واکمنـZ لـه راتـR ، د پیلوټ احمد:ل قریبان او مل�ري وایي
کله چې نوموړي د پیلوټ په تو:ه له اسـالمي امـارت رسه دنـده پیـل او د ، وروسته

پـه نومـوړي کـې د ، ار دین دوستی او وطن دوستي یې له ن�دې ولیدلـههغوی کرد
دینـي احکـامو او ، د احمد:ل $ول تعلق له مسجد. تېر په پرتله بنس�یز بدلون راغی
د نوموړي د کورنZ د غ�و په وینـا شـهیداحمد:ل ، دیني عل]ء کرامو رسه پیدا شو

والدونـه یـې دینـي زده خپل ا، دا وخت په خپل کور� ژوند کې ژور تحول راووست
ک�و او دین پالنې ته متوجه ک�ل او په خپله هم لوی عابد او د خدای عاشـق انسـان 

  . ترې جوړشو

نوموړي $ول ملون�ونه په ج]عت اداکول او د اسالم هی± جز® احکام یې هم 
شـهیداحمد:ل هـم د ډېـرو ، کله چې د طالبانو اسالمي امارت ون�ېـد. نه پریpودل

وطنپالو دولتي کارکوونکو غونـدې لـه دولتـي دنـدې الس واخیسـت  خداي پالو او
، په دې موده کې ترې بیا بیا د دندې اجراء کولو غو تنه وشـوه. اوپه کور کیناست

وروسته د یوې �ان��ې ان�یزې او نیت په اسـاس د پيلـو$Z دنـدې . خو ده رد ک�ه
ند پـه وروسـتZ ورځ چې دا په زړه کې کرلی راز او نیت یې د فا� ژو ، ته حارض شو

  . د $ولې دنیا په وړاندې افشاء ک�

  د لوړو الوتونكى د فكر په ژورو كې 

احمـد:ل رسه لـه دې چـې : د شهید پیلوټ احمد:ل دوستان او قریبان وایـي
دولتي دنده یې رسته رسوله م�ر له امریکـایي اشـغاله راپـدیخوا یـوه ژور سـوچ پـه 

پـه هـر مجلـس کـې یـې لـه ، �وریدهد هیواد په دې بد حالت سخت ، مخه ک�ی و
پـه �ـان��ي ډول د امریکـایي چـارواکو او ، امریکایي اشـغال�رو نـه شـکایت کـاوه

ده به ډېر �لـه ویـل چـې . مشاورینو په غرور او لوړتیا غو تنه باندې ډېر خpمېده
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روسـانو زمـوږ پـه چـارو کـې ، امریکایان تر روسانو هم بد او کـربجن اشـغال�ر دي
امریکایانو خـو لـه مـوږ . کوله او نه یې موږ ته دومره په $ی�ه کتلدومره مداخله نه 

دابه د نورو عامو . غالمان جوړ ک�ي، چې د دې ملک په پو�ي لیکو کې کار کوو، نه
  . افغانانو Uه حال وي

ډ:روال احمد:ل چې د کابل هوایي ډ:ر ته ن�دې یې په هوایي قـول اردو کـې 
و ما ام بیرته د کابل په  ار کـې خپـل کورتـه سهار دندې ته تلو ا، دنده اجرا کوله

چـې د ابتدایـه او ) سـاپی... د ت�اب اوسیدونکی( د ده یو ن�دې مل�ری. راستنېده
متوسطه زده ک�و په مهال د ده همصنفي پاته شوی او په ډ:ـروال شـهید احمـد:ل 
رسبیره د نوموړي له کورنZ رسه هم ن�دې شناخت لري وایي چـې احمـد:ل مـې د 

مـاوررسه ، لې او شهادت له نی�ې Uو اوونZ وړاندې یوه شـپه رامیلمـه کـ�ده د حم
د پخـوا غونـدې یـې آزاد ، خو احمد:ل یـوه ژور سـوچ پـه مـخ کـ�ی و، مجلس کاوه

نوموړی به که غ�یده یوازې یې دا ویل چې امریکایـانو زمـوږ وطـن ، مجلس نه کاوه
وږ په وطنوالو Ôبارونـه هره ورځ د هیواد په مختلفو والیاتو کې زم، اشغال ک�ی دی

  . له موږ رسه هی± اختیار نشته او یوازې خپلې تنخوا:انې نغدوو، کوي

خو ما هـم اضـايف بحـث ، ساپی وایي چې دا خربې راته غیر عادي وبرېpیدې
سهارمې چې کله احمد:ل رخصتاوه نو د پخوا په خالف یـې پـه ډېـر ، وررسه ونه ک�

هیلـه ده ، کوچنیوايل مو مل�رتیـا رسه وپاللــه $ین�ار راته وویل چې :وره مل�ریه له
سـاپی وایـي چـې د احمـد:ل . بخشش به راته کوې او په دعا:انو کې مو مه هیـروه

دلته به . دې خربو حیران ک�م خو Uه مې ورته ونه ویل او ډېر زړه مې پرې وسوزېد
چـې د ، ساپي له قولـه رانقـل کـ�و... نوره کیسه د شهید احمد:ل د همدې مل�ري

حمد:ل د شهادت له پیpـې وروسـته د ده کـور تـه ورغلـی او د شـهید احمـد:ل ا
  . میرمنې ورته جریان بیان ک�ی دی
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  د فاني ژوند وروستۍ شپه او د فراق شيبې 

مـه د چهارشـنبې شـپه پـه دې فـا� دنیـا د  ۲۷میالدي کـال د اپرېـل  ۲۰۱۱د
پـه دې : کوي د نوموړي میرمن حکایت. ډ:روال احمد:ل د ژوند وروستZ شپه وه

د ماخوس« له ملان�ه وروسـته تـر ډېـره ، شپه احمد:ل بیخي په بل وضعیت کې و
وروسته یې د قرانکریم تالوت پیل ک� او بیخي تر ډيـره یـې ، په نفيل عبادت والړ و

بیـا د ، له دې بعد خپلې میرمنې ته هم وایي چې نفيل عبـادات وکـ�ي. تالوت کاوه
رمن یې چې نیمه شپه راویpی�ي وینې چې خاوند خو می، ل� شیبې لپاره خوب کوي

تـردې چـې ، یې احمد:ل د لوی رب په دربار کې په عبادت او دعا:انو بوخـت دی
سهار نومـوړی لـه معمـول رسه سـم مسـجد تـه �ـي او د ج]عـت د . سهار کی�ي

په دې وخت کې . ملان�ه له ادا وروسته یو �ل بیا قرانکریم رااخيل او تالوت پیلوي
خـو د پخـوا خـالف ، نومـوړی یـوه پیالـه چـای pUـي، ن چای ورتـه راوړيیې میرم

په دې وخـت کـې خپلـې لـور تـه ، میرمنې ته وایي چې نن مې چای ته زړه نه کی�ي
نوموړی حـ]م تـه �ـي غسـل ، چې د �ان مین�لو لپاره اوبه ورته تیاري ک�ي، وایي

لپـاره لـه خپلـې کوي او د خوشبویي لپاره عطر ل�وي او وروسته بیـا د یـوې شـیبې 
دا مهال خپل تر $ولو کوچنی زوی په بیـا بیـا . میرمنې او اوالدونه رسه مجلس کوي

  . په غی� کې رااخيل په مخ باندې یې  کلوي او مینه وررسه کوي

میرمن یې چې د میـ�ه دا غیرمعمـول حرکـات وینـي پـه حیـرت ورتـه :ـوري 
Uه خو به پیÌ ، یpوياوپو تنه ترې کوي چې نن بیخي بل وړ یې خدای دې خیر پ

، دی په خوشطبعي ورته وایي هی± کیسه نشـته. طبعیت دې بدل دی؟ شوي نه وي
په همدې مهال خپله پو�ي دریيش اغونـدي او ، د هر وخت په نسبت اوس هوسایم

لـه رسه یـې ، د اوالدونو په مخکې د خپلې می�اروف توپانچې شاجورونه راخالصـوي
  . صفا کوي او $ول له مرمیو ډکوي
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لور یې غـواړي د تـل پـه شـان ، دا مهال چې نور نو وظیفې ته د تللو وخت دی
نن یې مـه صـفا ، خودی ورته وایي چې همداسې سپیره  ه دی، مو$ر ورته صفا ک�ي

په دې وخت کې هم بیا بیا خپل کوچنی زوی په غی� کې راپورته کوي او حتی . کوه
وچنی زوی رسه د مینـي تر دې چې یو �ل د مو$ر په سی¶ کې کینې خو د خپـل کـ

په آخر کې مو$ر ته خیژي او د مو$ر لـه سـی¶ Uخـه . او  کلولو لپاره بیا راکوزی�ي
میـرمن پـه . بخشش راته کـوه پـه ژونـد هـی± اعتبـار نشـته: خپلې میرمنې ته وایي

او دی پـه لنـ�و ورغرب:ـوي ؟ خدای دې خیر ک�ي Uه خربه ده، حیرت ترې پو تي
خدای نخواسته مو$ر $کر يش یا بل مشـکل پیـدا يش  چې په ژوند هی± اعتبار نشته

دا وخت یو �ـل بیـا پـه ژور نظـر خپـل . مطلب دعا:انې کوئ او بخشش راته کوئ
  . اهل او اوالدونو ته :وري او وروسته مو$ر ته حرکت ورکوي

  د كابل هسك د تاريخي غزا ننداره كوي  

لـې می�ـاروف د خپلـې پرمختل، ډ:روال احمد:ل په خپله �ان��ې دریشې کې
دا چې په الره به یـې شـاهیني خیـال . توپانچې له ډکو شاجورونو رسه له کوره ووت

خو مخامخ خپـل وظیفـه �ـای د کابـل د هـوایي ... والله اعلم؟ په کومو لوړو رس و
په دې قومندانZ کـې یـو . ډ:ر په UنR کې د هوایي قول اردو قومندانZ ته ورغی

واک د رهربۍ او تعلیمي چارو په برخـه کـې چیرې چې د هوایي �، �ان��ی محل و
احمـد:ل خپـل مـو$ر پـارک کـ� او . مشاورین غرo چارواکي پن�یـدل او اوسـیدل

د عینـي شـاهدانو پـه وینـا . سیده د خارجي مشـاورینو همـدې محـل تـه ورننـوت
احمد:ل لوم�ی د صالون په دروازه کې ناست بهرنی محافظ په ککرۍ وویشـت او 

تنو لوړپوړو  ۹په دې وخت کې چې په کو$ه کې ناستو . ک� دمرګ په خوب یې ویده
$ولـو ، خارجي سالکارانو وسله په الس س�ی ولید چـې د دوی محـافظ یـې وویشـت

نو $ولو د دې لپـاره چـې د ، :]ن وک� چې بارودي واسک¶ په تن فدایي مجاهد دی
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منتظـر  پ�مخې پروت وکـ� او انفجـار تـه، انفجار له پرخچو نه �انونه په امان ک�ي
د همدې لحظـې پـه ، احمد:ل چې د توپانچې شاجورونو یې ډک ک�ي وو. پاته شول
په نوبت یې د هر پراته خارجي پر U¶ ، نوموړی له یوه رسه پرې راسم شو. انتظار و

تر دې چې تر بله رسه یې د $ولو سالکارانو ، توپانچه وررسیpوله او $ک یې پرې کاوه
احمد:ل چې کله له دغو کسـانو . ترې وایستې مغرورې ککرۍ وکو$لې او مرمZ یې

بهر راو�ي او د پیpې �ای تـه پـه راتلونکـو نـورو خـارجي او داخـيل ، بیغمه کی�ي
په دې �ای کې هم د د من پن�ه شـپ� تنـه عسـکر ويل او Uـو ، عسکرو برید کوي

د ، وروسته دی هم په هغه دفرتکې چیرې چې یـې سـن�ر نیـولی و. تنه نور $پیانوي
  . Z ته سیخی�ي او د شهادت جام نوشوياجل مرم

د پیpې د یوه عیني شـاهد لـه قولـه د شـهید ډ:ـروال احمـد:ل تـره خېـل د 
نومـوړی چـې ویشـتل شـوی و پـه . شهادت صحنه هم عجیبه او زړه را ـکونکې وه

پـه ، چـې  ـی الس یـې تـر رس النـدې و، داسې حال کې په یوه میز ورچپـه شـوی و
تقبله اللـه . (او ÉUې یې د موسکاحاالت §ثیالوه ورغوي کې یې وینه ډن� شوې وه

  ) و أسکن روحه فی الخالدین

  د تكبيرونو په شور كې د اتل وداعي مراسم 

د شهادت ، احمد:ل له تندریز برید وروسته خپله  ایسته او نورا� ÉUه هم
د هوابازۍ لباس یې ابدي او تلپاتې جامه شوه او شـهید جسـد ، په :رمو وینو ول�له

امریکـایي اشـغال�رو د . الس تـه ولوېـد) امریکایانو( ې د زخمي او قهریدلو مارانوی
. نوموړي جسد تر یوې هفتې د ده کورنZ ته ورنک� او په یوه کانتی¦ کې یې وسـاته

امریکایان ډېر �له د مجاهدینو د شهیدو مرشانو له جسدونو رسه همدا چم کوي او 
ترUو په عامو خلکـو کـې ، جسد بوی وک�ي ترهغو یې خپلو کورنیو ته نه ورکوي چې

خو د ډېری مجاهدینو غوندې د شـهیداحمد:ل جسـد . غلط برداشت مشهور ک�ي
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هم نه یوازې چې بدبوی یې ونک� بلکې ورځ تربلې یي تاز:ی زیاتېـده او عطرورینـې 
د می میاشتې په دریمه شـپه بهرنیـو �واکونـو د شـهید احمـد:ل . وږمې یې شنلې

رنZ ته وسپاره او په دې یې مأمور ک�ل چې په شپه شپه کې یـې جسد د نوموړي کو 
م�ر د نوموړي غیرÁ کورنZ او قوم د نومـوړی جنـازه تـر سـبا . خاورو ته وسپاري

اتو بجـو پـورې و�ن�ولـه چـې پـه دې لـ� کـې د کابـل او شـاوخوا سـیمو مشـهورو 
د ده پـه د نومـوړي جنـازه . عل]ءکرامو او :Í شمیر خلکو په جنازه کې :�ون وک�

د عیني شاهدانو پـه وینـا پـه دې . پلر� $ا$وo تره خېلو کې خاورو ته وسپارل شوه
تنه خلکو :�ون ک�ی وو او د تکبیرو په زمزمو کې یې زمـوږ  ۱۵۰۰۰جنازه کې تقریبا 

  . د دې سرت اتل :ل�ون جسد خاورو ته وسپاره

  انالله ونا الیه راجعون

  روح دې  اد او یاد دې تل وي

 

  ردي نه کيش بار غم عشقگنتامست 

  ران راگار ـد بــت کشـرت مسـآرې ش
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  ژې�ه ډبه

  ۲۰۱۶نومرب// ۹

ظـاهرا یـو معمـويل او کـم ارز ـته . ژی�ه ډبه چې �ینې ورته بوشکه هم وایي
شی معلومی�ي م�ر په حقیقت کې خورا ارز ـتمن شـی ثابـت شـوی چـې زمـوږ د 

  . ع کی�ياولس خصوصا مجاهدینو خورا ډېر حوائج ورباندې رف

متوسـط او لـوی سـایزونه لـري اصـال د خرUیـدونکو ، ژی�ې ډبې چې کـوچني
اما لکه Uرن�ه چې پـه نـورو . غوړیو لپاره د ظرف په حیث جوړی�ي او استع]لی�ي

هیوادونو کې د غوړیو له ختمیدو وروسته خلک له ژی�ې ډبې رسه نور کار نـه لـري 
دلته د ژی�و ډبو لـه مختلفـو . نه ده په افغانستان کې داسې، او کباړ ته یې غور�وي

  . سایزونو Uخه بیالبیل کارونه اخیستل کی�ي

کلیـوال یـې رسونـه غـوڅ . مثال ماشومان په ژی�و ډبو کې کور تـه اوبـه راوړي
د اضطرار په حاالتو کې د . ک�ي او بیا د اوداسه د کوزو په حیث ترې استفاده کوي

ې خلک په سفر یا حرضـ کـې د اوبـه �ين. ش�ومبي جوړولو او غ�کې کار هم ورکوي
س�وونکي پتک یا فریج کار هم ترې اخيل هغه دا چې په ژی�ه ډبه د سنیو بوجZ تاو 

اوبه ورباندې تویې ک�ې او له اوبو ډکه یې هوا ته کیـ�دي چـې وررسه د ډبـې ، ک�ي
  . اوبه هم س�ې يش او په :رمي کې ترې استفاده کی�ي

د دې . خـواص اصـيل نـه بلکـې فرعـي ديخو د ژی�ې ډبې یادې $ولې :�ې او 
ډبې تر $ولو سرته کارنامه یا شهکار دا دی چې په جهادي مجال کې یې خورا سرت او 

  . نه هیریدونکی نقش اداء ک�ی دی

که د روسانو خالف جهاد کې د افغان تش اليس اولـس لـوم�نZ مـؤثره وسـله 
ول او بیا به یـې رويس هغه د تیزابو ډک بوتلونه وو چې �ان��ي محلول نه به یې ډک
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نو په اوسني جهاد کې د مجاهدینو تـر $ولـو مـؤثره وسـله ، $ان�ونه ورباندې ویشتل
همدا ژی�ې ډبې دي چې د امریکا هر ماډل $انR او هر وړ جن�ي تاکتیک تـه یـې د 

  . الله تعالی په مرسته شکست ورک�

و او معلومـاتو امریکایانو چې په افغانستان یرغل کاوه نو د خپلو ژورو مطالعات
له مخې په دې پوهیدل چې طالبان کومې وسلې لري او دوی به په کـوم ډول وسـلو 

امریکایانو د دې په خاطر چې د مجاهدینو له :وزارونو �ان ؟؟ هدف :ر�ول کی�ي
خوندي وساÁ له پیله یې افغانستان ته داسې پو�ي او ناپو�ي مو$ر راوستل چـې د 

انR ضد راک¶ النچرو پـه وړانـدې یـې مقاومـت مجاهدین د سپکو وسلو او حتی $
  . درلود

د خارجیانو همر او هاموې شوبلې دغه راز نور مرمZ ضد مـو$ر یـې چـې دوی 
پیکا او نـورو عـادي ، ترې په  ارونو کې استفاده کوي تقریبا $ول یې د کالشینکوف

پـه دغـو امریکـایي پـو�ي وسـایطو د مجاهـدینو . مرمیو په وړاندې مقاومت لـري
¶ النچر �که ډېر مؤثر نه و چـې د دې $ـان�ونو پـه �ینـو کـې د اور ضـد مـواد راک

کاریديل چې په اسانه اور نه اخيل او یا یـې پـه شـاوخوا داسـې جـال لرونکـې زغـره 
 Zپه هوا کې قف کوي تر دې چې د راکـ¶ مرمـ Zرا:ر�ول شوې چې د راک¶ مرم

  . رس:لوله په $انR نه ل�ی�ي چې انفجار وک�ي

پیل Uخه د امریکا په $ان�ونو د وسلې د مؤثریت کموايل مجاهدین د یرغل له 
لـه مجاهـدینو رسه نـه خـو د . دې ته متوجه ک�ل چې بایدپه بدیلو الرو غور وکـ�ي

کوم بل هیواد مرسته وه چې پرمختللې وسلې ورک�ي او نه یې هم پـه دې محکومـه 
دینو پـه خپـل نو �کـه مجاهـ. ن�ۍ کې له کوم هیواد Uخه داسې §ه کوالی شوای

ابتکار د اغیزناکو وسلو پیدا کولو ته توجـه وکـ�ه او د نرصـت او مرسـتې امیـد یـې 
  . یوازې تر الله تعالی پورې محدود ک�
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والذین جاهدوا فینـا لنهـدینهم : الله تعالی د دې آیت په مصداق چې فرمایي
�ې ډبـې مجاهدینو ته یې د امریکا مرمZ ضد $ان�ونو د ماتولو وسـله د ژیـ... سبلنا

د مجاهدینو پام شو چې که د خپل الس جوړ ک�ي بـاروت پـه . په شکل کې و ودله
یوه یا Uو ژی�و ډبو کې تخته ک�ي او بیا یې امریکایي $انR ته کی�دي پـه کومـک د 
الله تعالی رسه په دې ناچیزه ژی�ه ډبه کـې دومـره �ـواک شـته دی چـې د امریکـا 

په هوا کې ریـز مریـز او بیـا یـې د سـپرو ، درانه $ان�ونه د �مکې له مخ Uخه پورته
  . عسکرو له خرUوړو او کباړ رسه یو�ای پ�مخي پر�مکه رانسکور ک�ي

مجاهـدینو د ژیـ�و ډبـو د . بس نـو د مجاهـدینو دې تاکتیـک تـه ورپـام شـو
د تخنیکي زده ک�و لپـاره یـې لنـ� ، تیارولو او ډکولو لپاره �ان��ي :روپونه و:]رل

د انفجاري موادو د تقویې لپاره نوې نـوې ، کورسونه دائر شولمهايل او اوږدمهايل 
 فارمولې کشف او وکـارول شـوې تـردې چـې بـاالخره اسـالمي امـارت د ژیـ�و ډبـو

د تهیه کولو لپاره دنظـامي کمیسـون دننـه یـوه مسـتقله حلقـه او ) انفجاري موادو(
ژیـ�ې ډبـې د اداره جوړه ک�ه چې هره میاشت یې د هیواد په لراوبر کې په زر:ونـو 

جهاد لپاره تیارولې او مجاهدینو په امریکایي $ـان�ونو او پیـاده عسـکرو بانـدې ور 
  . چاودولې

رینجر او مرمZ ، امریکایي یرغل�ر چې د همر او هاموې په شان سپک $ان�ونه
ضد مو$ر یې د ژی�و ډبو په وړاندې سخت ناکـام وختـل تـردې چـې هغـه تـر $ولـو 

نو یـې . وای سالمت رینجر د هوا Uپو ته پورته ک�يکوچنZ ژی�ې ډبې هم کوالی ش
  . د ژی�و ډبو له اذیت Uخه دخوندیتوب لپاره په نوو پو�ي الرو چارو غور پیل ک�

میالدي پورې د امریکـا د وسـله سـازۍ او پـو�ي  ۲۰۱۰میالدي بیا تر  ۲۰۰۶له 
ی�و ډبو ساینس په اکاډمیو او تحقیقاÁ مراکزو کې اک�ه بحثونه د افغانستان په ژ

د امریکا پو�ي تخنیکي ماهرینو د نـ�ۍ د هـر پـوځ د متعـارفو وسـلو د . را$ول ول

    دصليبي يرغل په وړاندې مسلح جهاد                            د قلم له سنګره

 

  

 

٧٦ 

هغـوی د رويس میـR او سـوخو الوتکـو لپـاره . مخنیوي لپاره وسائل تیار کـ�ي ول
د رويس سـک� میزایلـو دفـاع تـه یـې د پی�ریـاټ . س�ین�ر میزایـل جـوړ کـ�ي ول

هـر ډول وسـلې دفـاع تـه یـې سیستم طراحي ک�ی و حتی چې د هر ملک د پـوځ د 
چمتوالی او وسائل درلودل م�ر په افغانسـتان کـې دوی د ژیـ�ې ډبـې پـه نـوم لـه 

  . داسې وسلې رسه مخامخ وو چې دوی یې هی± ا$کل نه و ک�ی

د ژی�ې ډبې له :وزار Uخه د مخنیوي لپاره امریکایانو بیالبیلې طرحې په کار 
د �مکې له مخه ډېر لوړ او سینه یـې یو �ل یې داسې $ان�ونه راوستل چې . واچولې

ترUو د ژیـ�ې ډبـې د انفجـار زور او د بـارودو فشـار د ، په مخروطي شکل جوړه وه
م�ر مجاهدینو د دوی دې غ�و . $انR یوه او بل اړخ ته وو�ي او $انR پورته نه ک�ي

$ان�وته د یوې په �ای ډېرې ډبې خpولې او $انR په هر صورت مجبورېـده چـې لـه 
  . رته يش�مکې پو 

بیا یې د مخې :اډۍ لرونکي $ان�ونه راوستل تر Uو ژی�ه ډبه په هغه ورخالصه 
Uـو ) رېلې( مجاهدینو دا ه¦ وک� چې ډبه به یې له تلکې. او $انR ترې محفوظ يش

چې بیا به که د $انR مخکینZ :اډۍ په تلکه وختله هم ډبـه بـه ، :امه شاته  خوله
چې په دې برخـه کـې د امریکـایي پـو�ي سـاینس لن�ه دا . د $انR الندې پ�اویدله

$ولې طرحې ناکامې وختلې تر دې چـې امریکایـانو پـه وروسـتیو کـې هلمنـد تـه د 
ابرامز په نوم شپیته $نه درانه چین داره $ان�ونه هم راوستل تر Uو که په ژیـ�ه ډبـه 

م�ر ژی�ې ډبې ویل چې پـه مـا چـې Uـومره بـوج او وزن زیـات وي . یې زور بر يش
د ابرامز د $انکیسانو غو ې د هلمنـد او کـون� د سـیند . ومره  ه خوردن کومهمد

  . کبانو وخوړې او د $انR $و$ې یې د کباړ په بازارونو کې لیالم ته وړاندې شوې

د جهاد په تیرو Uو کلونو کې د هیواد په لراوبر کې د ژی�ې ډبې او امریکـایي 
ژی�ه ډبه کـه لـه یـوې خـوا د . وهدجايل پو�ي تخنیک تر منh �واکمنه ج��ه روانه 
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امریکا د پوځ او تخنیکي مراجعو د بحث او رس:ردانZ زړی جوړاوه له بلې خـوا بـه 
مـیالدي کـال کـې یـو  ۲۰۱۱په . یې کله ناکله په غرo مطبوعاتو کې هم نوم یادېدو

شمیر امریکایي رسنیو ولیکل چې د افغانستان د ج��ې تر $ولـو فاجعـه بـار اړخ دا 
امریکایي پوځ زیاتره زخمي شویو عسکرو د طالبانو د خودساخته ماینونو دی چې د 

د انفجاراتو له امله خپل مخصوص جنيس اندامونه له السه ورک�ي چې لـه دې املـه 
دغـه راز پـه زر:ونـو وژل شـویو . ورته د درست عمر روا� مرضونه پیدا شـوي دي

زرو رسیدو چـې د ژیـ�و ډبـو امریکایانو رسبیره د هغو امریکایانو شمیر تر لس�ونو 
غـرo . السـونه او یـا نـور اعضـاء لـه السـه ورکـ�ي وو، په انفجاراتو کـې یـې پpـې

اصـطالح ) Water Container IED( مطبوعات زموږ ژی�و ډبو ته په ان�لیيس ژبه د
که Uوک غواړي معلومه ک�ي ) اوبو له ډبې جوړشوی بم( کاروي چې معنی یې ده د

ره زیان اړولی همدغه اصطالح دې :و:ل ک�ي ترUو د ژیـ�و ژی�و ډبو کفارو ته Uوم
  . ډبو له ک]التو او تاثیراتو خرب يش

د ژې�و ډبو درنو چاودنو باالخره په کرب راغيل یرغل�ر دې ته مجبور ک�ل چـې 
هیوادونـو لسـ�ونه  ۴۹ژی�و ډبـو نـه یـوازې د . د ج��ې له میدانه پpې سپکې ک�ي

ک�ل بلکې د هغـوی داخـيل مل�ـري یـې هـم لـه  یرغل�ر عسکر په �ان پورې حیران
  . ج��و او غالمZ پpی]نه ک�ل

ژی�ې ډبې د خپل مؤثریت او استع]ل له امله په وليس جهـادي شـعر او ادب 
  . لکه په تیرو کلونو کې چې داسې $پې وویل شوې. کې هم انعکاس پیدا ک�

  فضا ته الر د ختو نشته

  زه یرغل�ر په ډبه سپور ورخیژومه

  په $انR دې مه نازی�ه !بوشه

  په بوشکه یي بم یې Uلویpت $و$ې کومه
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  : او یا لکه شاعر چې وایي

  لوی خطر یم! ر تیا هم دهشت�ر یم ا$وم خیلو

  رهــــم دی راســوړو د ډبې بـــپه الس کې د غ

ژی�و ډبو یرغل�ر دومره وویرول چې په وروستیو کلونو کې بـه یـې د دې ډبـې 
 Rد . دانـه اخیسـته او د �ـان د دفـاع ه�ـه بـه یـې کولـهپه لیدلو سمدستي د جن

مجاهدینو له قوله په هلمند کې ډېر �ایـه داسـې پـیÌ شـوي چـې کـوم کلیـوال د 
اوداسه لپاره له ژی�ې ډبې رسه له کوره راوتلی خو په محل کـې موجـودو امریکـایي 

خو چې کله یې لـه امریکایـانو د علـت پو ـتنه ، عسکرو ویشتلی او شهید ک�ی دی
  . وې دوی ویيل چې موږ فکر کاوه دغه س�ي بم په الس کې را اخیستی دیش

د چریکي ج��و په ÉU په اوسنیو سرتو تهاجمي عملیاتو کـې هـم مجاهـدین 
له یوه مجاهد نه مې وپو تل چې په هلمند کـې . له ژی�و ډبو اعظمي استفاده کوي

ل مجاهدین پـه هغه ووی؟ مجاهدین د د من پوستې او قرار:اوې Uرن�ه فتحه کوي
ایـس پـي جـي نـاین او نـورو درنـو ، یوه برخه د د هاوان، دریو برخو ویشل شوي وي

اسلحو واال وي چې له نسبتا لرې فاصلې Uخه ددشمن مورچې او د قرار:ـاه برجونـه 
په درنو وسلو ويل او بله ډله نpه ویشتونکي او یا د شپې دوربـین لرونکـي وي چـې 

و د د من هر  کاره کیدونکی شخص پـه دقـت پـه هغوی په هديف او رسا :وزارون
لـه دوی رسه کـوچنZ ، بل �ان��ی :روپ د ژی�و ډبو واال مجاهدین وي. نpه کوي

او لویې بارودي ډبې وي او کو ـÌ کـوي د پوسـتې یـا قرار:ـاه دیوالونـو تـه �ـان 
دوی درنې ډبې د قرار:اه دیوالونو تـه ږدي او بیـا انفجـار ورکـوي تـر Uـو . ورسوي
دغه راز دوی سپکې ډبې د قرار:اه مابین . نو ته د داخلیدو مخه خالصه يشتعرضیا

ته د :رنی¶ په شکل وراړوي چې په انفجار رسه د د من افرادو ته درونـد زیـان او 
  . تخریب اړوي
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د جهادي سیمو کمکي هلکان او ماشومې نجونې بیا له ژی�و ډبـو د ماشـومانه 
ې له دې ډبو د دریا یا چمبې پـه حیـث کـار دوی که له یو . لوبو لپاره استفاده کوي

اخيل کله داسې هـم شـوي چـې د کـيل شـوخو کمکیـانو د دې ډبـو پـه واسـطه پـه 
  . امریکایانو ډرامه جوړه ک�ې وي

هغه داسـې چـې پـه کومـه د ـته یـا خامـه الر بانـدې امریکایـان را روان وي 
ي وي ترUـو ماشومانو ورته په مخکې خايل ډبې  خې ک�ې او �یني �ای  کاره ک� 

خپـل د . امریکایي کاروان د تشو ډبو پـه لیـدلو توقـف کـوي. یي امریکایان وویني
هغوی په �ان��و وسایلو پـه ډېـر احتیـاط ژیـ�و ډبـو تـه ، تخنیک ماهرین راغواړي

ورن�دې کی�ي خو وروسته له ساعتونو �ن� او پل�نې  کاره کی�ي چې تشې ډبې په 
د کيل شـوخکانو تـه یـوه پـه زړه پـورې او الر کې ایpودل شوي دي چې دغه ډرامه 

  . خندوونکې رس:رمي جوړوي

ژی�ه ډبه د افغان مجاهد اولس د خپـل الس جـوړه هغـه وسـله ده ، په هر حال
د افغانـانو د خپـل الس جـوړه . چې د امریکایانو هر ډول تکنـالوژي یـې راوپر�ولـه

او د هلمنـد وسله یې �که بولو چې د ډبې انفجاري مواد خپلـه مجاهـدین جـوړوي 
غوندې په ډېری آزادو سیمو کې اوس د پالستیکي مصنوعاتو کارخـانې هـم فعـايل 

لو و او ظرفونو تر UنـR د هـر سـایز ژیـ�ې ډبـې هـم ، دي چې د پالس�یکي پایزار
  . جوړولی يش
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  امریکایي لیالم

  ۲۰۱۳نومرب//۲۶

کــو د چورل... د$ــان�ونو پــرزې... $ــن پــه دوه ســوه ډالــره... لــیالم دی لــیالم
مـات ... شلیديل بو$ان او نیمـه سـو�لې چـان�ې... زاړه پتلونان او دریشZ... $و$ې

ــه ــوي $وپکون ــپیرپارټ... ش ــینونه او س ــه ماش ــو$رو او $ان�ون ــه... د م ، ج¦اتورون
او نور رن�ارنR امریکـایي ، پو�ي چپرک�ونه او ویلچیرونه، لر:ینې کو$نZ، تانبو:ان

امریکایي پـو�ي جالونـه ... ه مه پرې کوئکه پیسې دررسه وي رصف... پو�ي اموال
هرUه د اوسپنې پـه ... واخلئ او خپلو چر:انو ته ترې  ایسته مرغانچې جوړې ک�ئ

$ن پـه ... لیالم شو په تاوان شو... هلئ واخلئ اصيل امریکایي اوسپنه ده... بیه دي
  ... دوه سوه ډالره

د زوال او لـیالم بلکـې د امریکـایي فرعونیـت ، دا کومه خیـايل افسـانه نـه ده
چې له تیرو Uو میاشتو راهیسې د افغانستان په جنـوo  ـارونه ، ر تیني کیسه ده
دلته د امریکا پو�ي �واک کباړ شوي وسائل او وسایط ک¶ مـ¶ . کې پيل شوې ده

داسې لیالمی�ي لکه دوه لسیزې وړاندې چې د شوروي د Uلویpتم لpکر زراد خانه 
  . لیالم شوې وه

له غز� Uخه مې د کندهار پخوا د تR ، مه ورځ ده ۲۰د نومرب م کال ۲۰۱۳د  
په غز�  ار کې د کندهار د مو$رو اډه چې امریکایي پي آر $ي ته ÉUمـه ، اراده وه
له همدې اډې Uخه دوه تنه راووتل اود کندهار پر خوا په کرایي مو$ر کـې ، پرته ده

سـیدونکي یـو او دلتـه د دوی ویل چې دزابل والیت د کالت او. رارسه مل�ري شول
یوه تن یـې راتـه وویـل چـې ما ـام مـو د . امریکایي کباړ په اخیستو پسې راغيل یو
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لـه ، دوی خوښ  کاریدل چې :�ه یې کـ�ې، $نه سودا وک�ه U۹۰خه  PRTغز� له 
نو �که مې پـه دې ، دوی رسه مجلس او د امریکایي لیالم کیسه راته جالبه وایسېده

  . واړه مجلس وررسه اوږد ش

  د شكست رابربنډيدونكي شواهد 

 Rپه تیرو دوولسو کلونو کې رسه له دې چې امریکایانو ته د افغانستان په جنـ
خو امریکایي یرغل�رو د خپلې یکه تازې می�یا ، کې روزانه خورا درانه تلفات او تل

د دې لپـاره . خپل د شکسـت او هزیمـت شـواهد پـ¶ وسـاÁ، په توسط ه�ه کوله
له بلې خـوا یـې خپـل ، له یوې خوا پراخ می�یایي سانسور نافذ ک�ی و امریکایانو که

تخریب شوي وسایط او مخروبه اموال په ډېر دقت رسه د ج��ې له میدانـه $ولـول 
  . او د عامو خلکو له نظره یې غایبول

Rله امریکایانو رسه د افغانانو په لوم�� مخامخ جن )Rکـې ) دشاهیکوټ جن
خـو امریکایـانو پـه دې ، ورلکې او وسـایط لـه من�ـه الړلد امریکایانو :Í شمیر چـ

 غرنZ سیمه کې تخریب شوي چورلکې $ولې د شـپې پـه تپـو تیـارو کـې ب�ـرام تـه
  . ترUو یې د الرې په اوږدو کې خلک ونه وینې، انتقال ک�لې

، وروسته چې په چریکي ج��و او �مکنیـو مـاینونو کـې د امریکـایي $ـان�ونو
Áکتارونو سوزیدل او له من�ه تلل د ور�ې کیسه و:ر�یدهپو�ي مو$رو او اک]ال  ،

امریکایانو ته د خپلو تلفاتو د سرت او اخفاء مسـئله د یـوې مهمـې پـو�ي چـارې پـه 
  . تو:ه رادمخه شوه

لـو:ر او شـین�ن� لـه پـو�ي اډو رسه ، کنـدهار، دغه مهال امریکایانو د ب�رام
چـې ، رو کندو په ایستلو پیل وک�ن�دې د خپلو مخروبه وسایطو د  خولو لپاره د ژو 

دې چارې د جورج بوش فرعو� غورو الپو ته په پام رسه س�ي ته د مرصـ د فرعـون 
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د قضای حاجت د پ�ولو ستونزه وریادولـه چـې دن ومـوړي د خـدایي دعـوا یـې لـه 
  . چیلنج رسه مخ ک�ې وه

پـه ، په دې مرحله کې چې د امریکایي یرغل�رو تلفات په من�نZ کچه کـې وو
:Í شمیر افغان حفاره چلوونکي او بیلدوزر چلوونکي د امریکایي اډو دننـه د ژورو 

سـوزیديل کانتی¦ونـه او ، چې امریکایي مخروبه $ان�ونه، کندو په ایستلو بوخت وو
دلته تر�مکـه النـدې ، تخریب شوي اک]الÁ مو$ر چې د ج��ې له سیمو را$ولیدل

  .  خیدل او خاورې پرې امباریدلې

خپـل د شکسـت شـواهد او د افغـان ، ار رسه امریکایـانو ه�ـه کولـهپه دې کـ
م�ر خلک وایي حقیقـت هی�ـوک نـه يش ، ج��ې حقائق تر خاورو الندې پ¶ ک�ي

همدا المل و چې کرارکرار د امریکایانو د تلفاتو کچه دومره زیاته شوه چـې ، پ�والی
وازې د خپلـو پـو�ي نو �کـه یـې یـ، نور یې امریکایانو ته د پ�ولو چاره ناممکنه شوه

مخروبه $ان�ونو را$ولولو او انبارولو ته کار ووایو او پـه هـره اډه کـې یـې د تخریـب 
  . شویو $ان�ونو د نیمه پاته کالبوتونو خرې او انبارونه جوړ شول

په دې مرحله کې Uرن�ه چې د امریکایـانو تلفـات وروسـتZ کچـې تـه پورتـه 
ب شـوي او مـاین وهـيل $ان�ونـه دوی نه شـوای کـوالی خپـل $ـول تخریـ، شوي وو

نو �کـه سـوزیديل اکـ]الÁ مـو$ر او د داخـيل عسـکرو . دج��ې له میدانه وبايس
چې وروسـته د هـرې سـیمې د ، تخریب شوي وسایط د ج��ې په میدان پاته کیدل

  . خلکو لخوا داوسپنې په بیه د کباړ په شکل خرUیدل

الÁ مـو$رو او داخـيل دا مهال چـې عـامو خلکـو د الرو پـه اوږدو کـې د اکـ]
چې په ج�ـ�ه کـې ډېـر زیـان ، عسکرو د وسایطو هدیرې لیدلې داسې فکر یې کاوه

خـو خـرب نـه وو چـې امریکایـانو خپـل تخریـب شـوي ، داخيل عسکرو ته پیpـی�ي
باالخره دا دی د ، Uرن�ه چې حقیقت نه يش پ�یدالی. $ان�ونه له سیمې ایستيل دي
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ت د نغـدو شـواهدو را ـکاره کیـدل هـم پیـل امریکایي مخروبه وسائلو او د شکس
چورلکو او ، د خپلو تخریب شویو $ان�ونو، امریکایان چې له افغانستانه تpتي. شوي

چې د اوسپنې په بیـه ، نورو مستهلکو پو�ي وسائلو لپاره له دې پرته بله الر نه ویني
  . یې خرڅ ک�ي

راتـه ، کي ووزما د سفر مل�ري چې د امریکایي پـو�ي وسـائلو کبـاړ اخیسـتون
سـوزیدلې $ـو$ې ، ویي ویل چې د امریکایي لیالم زیاتره برخه د پو�ي $ان�ونه پرزې

دوی وویل د امریکایي وسایلو لیالم په $ولو والیاتو کې پیـل شـوی . او ماشینونه دي
هـره ورځ پـه $نونـو وسـائل لـه ، چې په زر:ونو محيل خلـک پـه کـې اختـه دي، دی

زیــاتره وســایل پــه ، د اوســپنې پــه بیــه خرUیــ�ي امریکــایي اډو رایســتل کیــ�ي او
  . کانتی¦ونو کې �ای په �ای شوي دي او رسپ�ي خرUی�ي

  !! زما ازار دې لیونی ک�ه اشنا

Uو کاله وړاندې افغان شاعر سمیع الله ت�ون یرغل�رو ته داسې  یرا کـ�ې وه 
  : چې

  !�ه اشناــونی کـــزما ازار دې لی

  چې په سوکانو باندې �ان وژنې

�که امریکایـان چـې ، داسې  کاري لکه د دې شاعر  یرا چې قبوله شوي وي
اوس ، باروت یې افغانسـتان تـه د دې هیـواد د ورانولـو او تخریـب لپـاره راوړی وو

چـې ، د امریکایي لیالم یوه جالبه جزئیـه داده. ورباندې خپل پو�ي وسایط الو�وي
بلکـې پـه ، نـه خرUیـ�ي په دې کې یوازې د ج��ې د میدان تخریب شـوي $ان�ونـه

نو پـه خپـل ، زر:ونو روغ $ان�ونه چې امریکایان یې بیرته له �انه رسه نه يش وړالی
  . الس یې تخریبوي او بیا یې د کباړ په کانتی¦ونو کې اچوي
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د روان کال د جون په میاشت کې امریکایي چارواکو وویل چې په دې ل� کـې 
ونه او پو�ي وسایل په خپل الس تخریب ملیاردو ډالرو په قیمت روغ $ان� ۷دوی د 

  . ک�ي او دا ل�ۍ ال هم روانه ده

د امریکایي کباړ سواد:رو راته وویـل چـې دوی خپلـه لیـديل چـې روغ جـوړ 
بیالبیل ماشینونه او نور وسائل امریکایانو د لیزر په واسطه برمه کـ�ي ، ج¦اتورونه

دوی ویل زیـاتره . یالم ک�ي وياو له کاره غور�ويل وي او بیا یې د اوسپنې په بیه ل
خــو ، چــې اســتع]ل شـوي نــه دي، دا ډول وسـائل کــارتن بنـد او یــو مــخ نـوي دي

امریکایانو د دې لپاره چې Uوک یې استع]ل نـه کـ�ي یـوازې خـراب کـ�ي او بیـا 
  . لیالم ته وړاندې ک�ي وي

له دې جریان Uخه لوستونکي ا$کلوالی يش چې یرغل�ر په دې ج�ـ�ه کـې لـه 
چې حتی په خپل الس د خپلو امکاناتو لـه ، ذلت او هزیمت رسه مخ شوي ديUن�ه 

  . من�ه وړلو ته مجبور دي

  ؟ امريكا څومره تاوان كړ ى

، خو دغه تاوان همیشه نسبي وي، معموال لیالم په تاوان خرUولو ته ویل کی�ي
 یعني لیالموونکی ه�ه کوي د یو Uه :�ې په ترالسـه کولـو رسه لـه یـومخیز تاوانـه

  . �ان وژغوري

خو که د امریکایي لیالم بیې ته و:ورو واضحا راته  کاري چـې امریکایـانو لـه 
دوی خپل پو�ي وسایط او وسـایل پـه دومـره . مايل اړخه خورا سرت تاوان ک�ی دی

  . تخفیف بازار ته وړاندې کوي چې  ایي ستاسو د حیرانZ سبب و:ر�ي

یي $انـR را اخلـو چـې د امریکـا د ابرامز په نامه امریکا m١د بیل�ې په تو:ه د
ملیون ډالـره قیمـت لـري او  ۱۰دغه $انR شاوخوا . زغروال �واک د مالتیر جوړوي
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که افغانستان ته د رارسولو مرصف یې وررسه حساب يش شاید قیمت یـې نـور هـم 
  . لوړ يش

که اوسنZ بیې ته یې چـې ، م�ر دغه $انR چې Uه باندې شپیته $نه وزن لري
زره  ۱۲نـو د لـیالم بیـه یـې ، حساب وک�و، ډالر $اکل شوي ۲۰۰ا $ن په د امریکا لخو 
لکه وړاندې چې وویل شوي امریکایان نه یوازې خپل تخریـب شـوي . ډالر جوړی�ي

$ان�ونه په دې بیه خرUوي بلکې خپل راوستي روغ $ان�ونه یـې هـم پـه همـدې بیـه 
نـو ، ه ورکـول کیـ�يزر  ۱۲ملیونـو شـی پـه  ۱۰کله چې د . بازار ته وړاندې ک�ي دي

  . س�ی پوهی�ي چې امریکایانو ته د افغانستان کاته ډېره په تاوان §امه شوې ده

دغه راز نور ډېر پو�ي تخنیکي وسائل چې وزن یې کـم خـو قیمـت یـې خـورا 
چې دا بهیر که لـه یـوې . اوس د اوسپنې په بیه بازار ته عرضه شوي دي، زیات دی

له بلې خـوا پـه مجمـوع ، یان Uخه پرته پورته کويخوا یرغل�رو ته له ورپیÌ مايل ز
  . کې د امریکایي شکست او ذلت بار حالت ننداره هم د ن�یوالو مخې ته ږدي
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 د افغانستان اسالمي امارت ــدوهم فصل ـ

 
 ن4ه د طالبانو یو رسسخت د�من په مخلص مل4ري واو�تI ؟  
  د دوو والیانو تفاوت  
  ياسالمي امارت یوازې د اللهbتعالی په مرسته جن4ی  
 ؟ چرا امارت اسالمي  
 د یوه خربیال غلط معلومات  
  دبرما دقضیې په اړه د اسالمي امارت مسؤالنه او منبهانه کردار  
 ولو په خیر دیk حتی د نامسل:نو، اسالمي نظام د  
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-ن?ه د طالبانو یو رسسخت دCمن په مخلص مل?ري 
  ؟واوCت

  ۲۰۱۳اپریل// ۱۰

واکمنZ په مهال چې کله د طالبانو خو�pت د هیواد لویدیh د اسالمي امارت د 
نو د هیواد مرکزي سیمې هم د امارت تر واکمنZ النـدې ، او ش]يل والیاتو ته پراخ شو

  . چې په دې ل� کې دغور والیت هم فتحه شو، راغلې

د غور والیت تر فتحې وروسته یوازې د لعل او رسجن�ل په ولسوالZ کې یـو Uـه 
خو په غـور . د و چې وروسته ختم او رشعي سولییز نظام په کې حاکم شوبغاوت موجو 

والیت کې د احمدشاه مسعود مربوط دوه قومندانان وو چې تر ډېره وخته یې مقاومت 
  . وک� او همیشه یې له غرنیو سیمو پر طالبانو حملې کولې

یـې  دا دوه قومندانان یو د ډاک�رابراهیم په نـوم و چـې پـه تیـوره ولسـوالZ کـې
ترپایه یې خپل پو�ي تشکیالت وساتل او Uو �له یې له مجاهدینو رسه ، مراکز درلودل

بل هم د رئیس سالم په نوم د غور والیت د مرکز چغچران د یوې . سختې ج��ې وک�ې
  . اطرايف سیمې مربوط قومندان و چې تر ډېره وخته یې مخالفت ته دوام ورک�

دان چې لـه مسـعود رسه یـې خـورا نـ�دې د رئیس سالم په نوم د مخالفینو قومن
اړیکی درلودې او شورای نظار به یې له پنجشیر Uخه د چورلکې پـه واسـطه اکـ]الت 

  . په غور کې د طالبانو په وړاندې یو ر تینی رسخوږی بلل کیده، کول

طالبانو Uو �له ه�ه وک�ه چې نوموړی له مختلفو الرو په اسـتفاده لـه مخالفـت 
تردې چې د امریکایي یرغل تر پیـل دوه . کومه نتیجه یې ورنک�ه م�ر، Uخه راو:ر�وي
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کاله وړاندې رئیس سالم په ناUاپي تو:ه له مخالفته الس واخیست او لـه طالبـانو رسه 
  . مل�ری شو

چې د اسالمي امارت د واکمنZ په وخت کې یې په ، د بادغیس والیت یو مجاهد
وخت مـې لـه قومنـدان رئـیس سـالم یو : کیسه کوي، غور والیت کې دنده اجراء ک�ې

چې Uه وجه وه چې داسې ناUاپه مو لـه مخالفتـه الس واخیسـت او پـه ، Uخه وپو تل
رئـیس سـالم راتـه د خپـل دې تصـمیم دوه ؟ پوره اخالص له طالبانو رسه مل�ري شـوئ

وجوهات ذکر ک�ل او وې ویل چې ما دوه داسې صحنې عمال ولیدلې چې ماته یې دا په 
  . چې Uوک په حق او Uوک په باطله دي اثبات ورسوله

  لومړۍ پېښه 

موږ ته خورا ډېـر تبلیغـات شـوي وو چـې طالبـان د :اونـ�یو : رئیس سالم وویل
، هریوه ته ډېرې پیسـې ورکـول کیـ�ي، هیوادونو په تیره د پاکستان اجیر جن�یايل دي

داخـربه ، پخوا چې ما طالبان عمـال نـه وو لیـديل، ترUو د هغوی په نیابت جنR وک�ي
م�ر ما داسې یوه پېpه ولیدله چې پـه دې اړه ډېـر حقـائق راتـه ، مې زړه ته لویدلې وه

  . Uر:ند شول

یو وخت له پنجشیر Uخـه غـور تـه مسـعود خـورا ډېـرې : رئیس سالم زیاته ک�ه
پیسـې چـې ماتـه ورسـیدلې نـو مـا ، ترUو جنR ته پرې ادامـه ورکـ�م، پیسې راولی�لې

یې �ای په �ای ک�م او د اړتیـا پـه وخـت تـرې اسـتفاده چې په خپل کور کې ، غو تل
له همدې پیسو رسه د چغچران په اطرافو کـې خپـل کـور تـه پـه پ�ـه راغلـم او . وک�م

چې ، زه په همدې بوخت وم. غو تل مې چې پیسې په کور کې په صندوقانو کې واچوم
همداسـې د دې خـرب پـه اوریـدو مـې هرUـه ، ناUاپه خرب راک�ل شو چې طالبان راغلل

  . د غرو په خوا وتpتیدم او له طالبانو مې �ان خالص ک�، پريpول

بیا ، Uه وخت وروسته د دې په خاطر چې د خپل کور او خپلوانو حال معلوم ک�م
زما یقین و چې طالبانو به مې $ول کور لوټ کـ�ی او . مې خپل کور ته د تلو اراده وک�ه
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�که موږ ته ویل شـوي وو چـې . ک�ي ويزما د کورنZ غ�ي به یې هم نیويل او تکلیف 
  . طالبان د پیسو لپاره جن�ی�ي او خلک �وروي

م�ر کله چې کورته راغلم و مې لیدل چې زما د پیسو بن�لونه او پن�ې لکه Uن�ـه 
طالبان چې راغـيل یـوازې . په ه]غه شکل په کور کې ایpي دي، چې ما پرې ايpي وي

پZ هم نه ده وررسه اخیسـتې او نـه یـي کـوم نور یې یوه رو، یې د کور تاليش اخیستي
  . يش یا دکورنZ کوم غ�ي ته رضر رسولی

د . حساب یې پوره و او هی± روپې ترې نه وه کمـه شـوې، ما چې پیسې وشمیرلې
نو دا مهال زه پوه شوم او له �ان ، کورنZ غ�و هم د طالبانو له چلنده  ه حکایت کاوه

پردیـو اجیـران او د پیسـو جن�یـايل نـه يش  رسه مې وویل چې دا خلک په هی± تو:ه د
�که که د دوی هدف عقیدوي نه وای او د پیسو غم اخیستي وای بایـد دغـه . کیدالی

د . چې مسعود ماته د جنR لپاره رالی�لـې دي، بن�لونه پیسې یې له �ان رسه وړې وای
لـرې دې عميل واقعې له لیدلو وروسته زما له ذهن Uخه د غلطو افواهـاتو هغـه پـردې 

�کـه مـا د طالبـانو چلنـد عمـال پـه ، چې تر دې وړاندې یې په کې �ای نیولی و، شوې
  . خپلو سرت:و ولید

  دوهمه پېښه 

رئیس سالم وایي تر دې پیpې وروسته زه له مسعود رسه د کتنـې لپـاره لـه غـور 
هغه مهال به موږ په آسونو له ډيرو خطراتـو رسه دا غرنـZ الرې ، Uخه پنجشیر ته الړم

له مسعود رسه زما اړیکې ډېر ن�دې وي او په مایي ډېر اعت]د و له همدې املـه ، ېوهل
  . به چې زه ورغلم نو مخامخ به یې �ای ته ورتلم او مالقات به مې وررسه کاوه

م�ر په دې �ل چې ورغلم :ورم چې د مسعود د مقر مخې ته عسـکر والړ دي او 
نـن ، پخوا زه دلته نه یم تـاليش شـویما پو تنه وک�ه چې . ورتلونکي خلک تاليش کوي

د مسعود ساتونکو وویل چې له مسعود رسه خارجیـان ناسـت دي د ؟ ويل تاليش کی�م
  . هغو لپاره موږ تاليش اخلو
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:ـورم چـې Uلورتنـه روسـان وررسه ، رئیس سالم وایي کله چې مسعود ته ورغلـم
چـې د دوی ما په پیل کې Uه غـرض ونکـ� او کلـه مـې . ناست دي او مجلس :رم دی

چې ، نو په پای کې مې بې مقدمې احمدشاه مسعود ته وویل، خربې او تعهدات ولیدل
تر پرونه دې له همدې روسانو رسه جن�ولو او نـن وررسه تعهـدات ؟ داUه وینم! جنابه

  ؟ امضاء کوې

مسعود خربه په خندا واړوله او ویې ویل چې رئیس صاحب Uه : رئیس سالم وایي
و ما خربه جدي ونیوله او مسعود ته مې وویل چې نور زما الره له خ. مجبوري ده، وک�و

  . او له همدې خربې رسه یې له مجلسه والړ شوم. ور�م طالبانو ته، تا بېله شوه

م�ر ما چې هرUه عمال ، دی وایي مسعود ته زما خربه هسې هوایي خربه  کاریده
ی± د پو تنې �ـای پاتـه �که نور راته په دې عزم کې ه، لیديل وو $ینR قصد مې وک�

  . نه شو او د دواړو خواوو ماهیت  ه راته Uر:ند شو

رئیس سالم وایي مسعود بیا خلک راپسې راولی�ل خو مایي له مالقات Uخه انکار 
نو مې لـه طالبـانو رسه پیوسـتون اعـالن کـ� او لـه ، وک� او کله چې بیرته غور ته راغلم

  . مخالفته مې الس واخیست

  پايله 

وسیدونکی رئیس سـالم د اسـالمي امـارت د واکمنـZ تـر پایـه پـه پـوره د غور ا
اخالص له طالبانو رسه خپله مل�رتیا وپاللـه او د مخالفینو په وړانـدې یـې  ـه مبـارزه 

نوموړي د یوه مخلص مجاهد په تو:ه تر پایه دب رحق جهاد په صف کـې خپلـه . وک�ه
. به لخـوا پـه بیـا بیـا ونـازول شـوتردې چې د اسالمي امارت د مرشتا، دنده تررسه ک�ه

نوموړی تر پایه په همدې دریh و تر Uو یي له امریکایي یرغل وروسته په یـوه مرمـوزه 
  . پېpه کې ژوند له السه ورک�



    د افغانستان اسالمي امارت                                د قلم له سنګره

 

  

 

٩١ 

چـې مخـالف جهـت تـه د ، خو د نوموړي له رس:ذشت Uخه موږ معلومولی شـو
کې Uومره اسايس  خپل هویت او د د من د هویت ورپیژندل د زړونو په :�لو او بایللو

  . نقش لري

م�ـر د ، هغه رئیس سالم چې مجاهدینو Uو کاله د $وپک پـه زور تسـلیم نـه کـ�
له همـدې �ایـه . عميل مثبت کردار په توسط یې بې له کوم امتیازه د �ان مل�ری ک�

چې تر هرUه وړاندې باید د مخالفو او غولیدلو خلکو په ذهن او زړه باندې ، معلومی�ي
که چیرې د . چې موږ په حقه یو، وی ته باید عمال دا په اثبات ورسول يشهغ. کار ويش

، نو ډېر زر به یې السونه او بـدن لـه مخالفـت Uخـه الس واخـيل، هغوی زړه فتحه يش
  . او د بدن نور $ول اعضاء د زړه په اراده باندې حرکت کوي، �که زړه د بدن باچا دی

ـانو بـد دغه راز که د مخالف صف تیروتلو کسانو ته  د هغوی د خپل صف او مرش
کیـدای يش بـاور ، د هغوی :وډا:یتوب او پردیتوب ورته ثابـت يش، کردار جوت يش

دې ته په پام رسه باید ډېره ه�ه ويش چـې . پرې له السه ورک�ي او الره ترې بیله ک�ي
مجاهدین خپل غ� چې په هره طریقه ممکنـه وي د د ـمن صـف تـه ورسـوي او هغـه 

د اسايس موضـوعاتو پـه ، تبلیغاتو یې د عقل سرت:ې ړندې ک�ي دي کسان چې د غرب
  . اړه یې اذهان تنویر ک�ي ترUو له دنیوي او اخروي هالکت Uخه خالص يش
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  د دوو والیانو تفاوت

  

  ۲۰۱۲سپ�مرب// ۲۴

زه د پکتیا والیت اوسیدونکی یم او غواړم د دې والیـت د دوو والیـانو پـه اړه 
ترUو پـوه شـئ چـې پـه انسـانانو او چـارواکو کـې ، ک�م دررسه �یني حقائق رشیک

  . Uومره توپÉ شتون لري او زمانه Uومره بدله شوې ده

یوولس کاله وړاندې د طالبانو په وخت کـې زمـوږ د والیـت وايل مـال شـفیق 
مالشفیق محمدي چـې کلـه زمـوږ . چې د روز:ان والیت اوسیدونکی و، محمدي و

چـې د ، په روحانیه مدرسه کې لویه غون�ه جوړه ک�ه نو یوه ورځ یې، والیت ته راغی
په دې غون�ه کـې وايل د خلکـو پـه مـخ کـې . حافظانو پ��ۍ هم په کې ت�ل کیدې

د پکتیاوالو غوندې یې درنه پ��ۍ پـر ، هغه درنې افغا� جامې اغوستې وې، ودرېد
ر رس وه او خربې یې په داسې الفاظو رشوع ک�ې چې له کوچني نیـولې تـر لویـه هـ

یعني په خربو کې یې ها دچا خربه طمطراق یا لغـت پـرا� ، س�ی ورباندې پوهیده
زما زړه غـواړي چـې د ، ده وویل چې دلته ستاسې خدمت ته رالی�ل شوی یم. نه وه

د هـر یتـیم او ، پـه هـر $غـر کیـنم، هره دراوزه و$کـوم، پکتیاوالو هر کور ته ورشم
دې شـل کالـه جنـR تیـر شـوی دی دا�که چې په تاسې بانـ. کون�ې پو تنه وک�م

، تاسې په زر:ونو شهیدان ورک�ي او دامو په ما حق دی چې د هرشهید فاتحه وکـ�م
د هر یتیم له احواله �ان خرب ک�م او د هرې کون�ې او معیوب رسه د خپل توان پـه 

په ، ډېره  ه شوه چې همدلته مې یو�ای پیدا ک�ئ: وايل وویل. اندازه مرسته وک�م
رته د $ولو مصیبتونه تسلیت وایم او دا غاړي دربانـدې خالصـوم چـې همدې �ای د
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زمـا دروازه همیشـه ستاسـو پـه مـخ . بلکې ستاسو خادم یـم، زه ستاسو حاکم نه یم
  . خالصه ده او چې Uه زما په وس پوره وي ان شاءالله درنه دریغ به یې نه ک�م

خـو ، شـوي ويلوم�ی به  ایي �ینو خلکو ته د وايل خربې هسې الپې  ـکاره 
وروسته موږ ولیدل چې وايل محمد شفیق محمدي ر تیا همـدومره مخلـص او پـه 

  . چارو کې بې تکلفه س�ی دی

هی± د والیتوب ترشیفات او تکلفات یې ، محمدشفیق محمدي عجیبه س�ی و
کله به یې د ملان�ه مصلی په اوږه اچولې وه او یوازې به جـامع جومـات . نه درلودل

داسې خو مې ډېر لیدلی چې په :ردیز  ار کې د حرضت ، ره روان وته د ملان�ه لپا
وايل به چې د کوم کار لپاره همدلته ، بالل مسجد چې هلته موږ هم ملان�ه ته ورتلو

نو د مازدی�ر د ج]عت لپـاره بـه د حرضـت ، ن�دې د قول اردو قومندانZ ته راغی
ه وروسته به یې خپـل لـوی د مازدی�ر له ملان�، بالل مسجد ته دملان�ه لپاره راغی

کله خو به یې د ما ام لـه ، Uادر په رس راکش ک� او ترما امه به په وظیفه ناست و
ملان�ه وروسته هم خپلې اوږدې تسپې را وایستې او ترUو بـه یـې چـې د ماخسـ« 

  . ملونh په ج]عت نه و ادا ک�ی نو بیرته نه تلو

بلکې په چارو کې هـم خـورا تکـ�ه ، وايل نه یوازې ذاÁ پاکوالی او تقوا درلوده
د ده په وخت کې د :ردیز  ار ته د رباط لخوا له یـوه کـاریز Uخـه دپـاکو اوبـو ، و

نلونه راتیر شول او د :ردیز  ار په مختلفو برخو کې د پاکو اوبو سل�ونه شیردانونه 
دغـه راز یـې مؤسسـات هـم پـه دې ، چې دا یوه خورا اسايس پـروژه وو، نصب شول

د معـروف موسسـې . چې د هسې وخت تیرولو په �ای باید کار وکـ�ي مجبور ک�ل
. لخوا $ول  ار د Uو لسیزو له کثافاتو او د ج��ه ییز پـاتې شـونو Uخـه تصـفیه شـو

رسکونـه تـر یـوه حـده ، پلونه او دس�کونو د غاړو او مابین چمنونه له رسه جوړ شول
اطالعـات ، مسـتوفیت، قول اردو، د همدې وايل په وخت کې د والیت، ورغول شول
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باالحصار او نـورو :Dـو دولتـي ، قومندانZ،  اروالی، نظامي کلوپ، وکلتور ریاست
اداراتو په :�ون ډېرې دولتي ادارې چې په پخوانیو ج�ـ�و سـختې زیـاCنې شـوې 
وې له رسه ترمیم او ورغول شوې او :ردیز  ار له Uو کلنو ج�ـ�و وروسـته یـو �ـل 

  . بDه غوره ک�هبیا د یو  ایسته او پاک  ار 

د پکتیا په تیره :ردیز لپاره د وايل شفیق محمدي خدمتونه او اخالص دومـره 
چې حتی د اوسني حکومت چارواکي هـم وربانـدې اعـرتاف لـري او پـه ،  کاره وو

د دې نغد مثال د وايل شفیق محمدي د خدمتونو په ویـاړ . درنه سرت:ه ورته :وري
چې د والیت ودانZ ته نـ�دې ، دی) محمديباب ( جوړ شوی هغه سمبولیکه دروازه

چې اوسنZ ادارې په نوې بDه رن�ـولې خـو ، د :ردیز  ار په شنه سیمه کې والړه ده
  . نوم یې نه دی ورتغیر ک�

خو خلکـو لـه ده Uخـه د ، شفیق محمدي Uو کاله د پکتیا والیت وايل پاته شو
ه پیسو �ان تـه کومـه هغه د والیت پ. خدمت او  ه چلند پرته بله خاطره ونه لیدله

بلکې د طالبانو په هغه ضعیف اقتصاد کې یې خلکـو تـه ، ما»Z یا تجارت پیل نه ک�
  . چې اوس پکتیاوالو په یوولسو کلونو کې هم نه وي لیدلی، دومره خدمت وک�

نـو وايل شـفیق هـم ، کله چې امریکایان راغلـل او د طالبـانو حکومـت ون�ېـد
دپکتیـا یـو تـن مرشـ . ې سیمې پـه خـوا الړ يشمجبور شو چې له پکتیا Uخه د خپل

چې له تU Rخه وړاندې وايل محمد شفیق قومي مرشان وروغو تل او ، کیسه کوي
وروسته یې ورته وویـل چـې یـو شـمیر . د حاالتو په باره کې یې خربې وررسه وک�ې

لـه ، پیسې چې د :ردیز  ار د جامع مسجد د جوړولو لپاره چنده را$ـولې شـوې دي
د . ته دي چې تاسو ته یې سپارم او باید چې پـه مسـجد بانـدې ول�ـول يشمارسه پا

خپل Uادر یې $ک واهـه او خلکـو تـه یـې ، دې پیسو له سپارلو وروسته وايل والړ شو
خلکـو ورتـه وویـل نـه ؟ په دې Uادره کې خو به Uه شـی نـه وي! وویل اې پکتیاوالو
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دی پـه اللـه بـاور وکـ�ئ وايل وویل چې دا . هی± شی هم په کې نشته! وايل صاحب
چې Uرن�ه خايل Uادر درته راغلی وم همداسې خايل Uادر بیرتـه درUخـه رخصـت 

چـې دا ، له مارسه ستاسو یوازې همدا د جامع مسجد یـو Uـه پیسـې پاتـه وې. اخلم
  . نور مې هی± شی نه دي درنه ولجه ک�ي، دی در ومې سپارلې

ای پاما� وک�ه او چـې Uرن�ـه وايل د ما ام په تیاره کې له پکتیاوالو رسه خد
خـو داسـې  ـکاري ، او خ� Uادر رسه په خپله مخـه الړ یوازې له هغوجامو، راغلی و

چې په هغه ورځ د نورو افغانانو غوندې د پکتیاوالو هم د والیانو له درکه بدنصـیبي 
چې د مالشفیق محمدي غوندې ، �که بیا یې هی�کله داسې وايل ونه لید. پیل شوه

  . ص او تقوا $و$ه ويدې د اخال 

چې خلک یې د کرزي ، اوس به راشو دپکتیا اوسني وايل جمعه خان همدرد ته
دغـه  ـاغلی . صیب په والیانو کې نسبتا  ه او په ړندو کې دیوې سرت:ې باچا بويل

نو له لوم�ی ور�ې Uخه یې داسې نازونه او د دیـدن رشطونـه ، چې :ردیز ته راغلی
وايل صـاحب خـو لـوم�ی . ]یلې نکل ورپه زړه کوينافذ ک�ي دي چې س�ي ته د ش

کـې ) کـور( ډېر وخت د دوبZ په خورما  ار:و$ي کې په خپل هغه اسرتاحت �ـای
چې د پکتیاوالو له غو و او ه�وکو په شـپیلولو پیسـو یـې رانیـولی او ، وخت تیروي

بلکـې ، خوداسې معلومی�ي چې هلته هسې مفـت وخـت نـه تیـروي. جوړ ک�ی دی
نو ، که په میاشت دوو کې افغانستان ته رايش. بار یې هم پیل ک�ی دیدروند کارو 

نو بیا هم لکه د ژمي ملر ډېر نه ، بیا ډېر وخت په کابل کې وي او که پکتیا ته رايش
  . معلومی�ي او یوازې یې خپل :وندي مل�ري لیدلی کتلی يش

رحمـت همدر پکتیا ته د دې لپاره را استول شوی و چې د پخوا� مفسد وايل 
، خو دغه  اغيل داسې شکونې او چپاول پیـل کـ�، الله رحمت فسادونه جبیره ک�ي

  . چې اوس خلک رحمت الله رحمت ته دعا:انې کوي
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همدرد د پکتیا او غز� ترمنh د جوړیدونکي رسک $یکـه پـه $ولـه دنیـا کـې  
، خـود کـوزه( دې ته وایي، راواخیسته او خپل زوی عبدالرحمن همدرد ته یې ورک�ه

زوی یـې پـه رسک بانـدې د زرمـت ) خود کوزه :ر وخود کـوزه خـر وکـوزه فـروش
ولسوالZ تر مرکز پورې د رسک د دواړو غاړو :Í کورونه او پ�ي ړنR ک�ل او یو Uه 

د پکتیا غز� ، خاورې یې پرې وشیندلې نور یې نو پیسې $ولې دوبZ ته انتقال ک�ې
وړو له السه Uراغونه ل�ـوي او دد چې مو$ر په کې په ر»ا ورځ، رسک اوس داسې دی

  . دباران په ورځ خو اک�ه مو$ر په کې بند وي

همدرد په  ار کې هم د نویو نقشو پيل کول پیـل کـ�ل او :ـÍ تعمیرونـه یـې 
په پیل کې خلکو نوموړی د دې کار له امله د بیا رغـونې بیلـدوزر بالـه چـې . ون�ول

، دیز  ـاریان پـه دې بـاور ديخو اوس $ول :ر . داسې په بې پروایي تعمیرونه ن�وي
چې همدرد دا کارونه هم د رشوت او معاملو پیدا کولو لپاره کول �که �ینو کسانو 

  . چې همدرد ته رشوت ورک�ی نو تعمیرونه یې په خپل حال پاته دي

ویل کی�ي چې اوس همدرد د :ردیز  ار ش]ل ته د دولتي �مکو په خـرUالو 
سـازي د اوسـني حکومـت د وزیرانـو او  شـهرک، اوشهرک سازیو هم پیل ک�ی دی

. والیانو لپاره د اختالس او پیسو پيدا کولو تر $ولو هوسا او بریالZ چاره بلـل کیـ�ي
:ردیز ــ خوست او مچلغو بند د پروژو لـه اړخـه یـې ، همدرد چې د :ردیز ــ غز�

کـه دغـه د دولتـي �مکـو د خـرUالو او تقسـیم ، تراوسه ډيرې روپZ به ب�ه وهـيل
  . ه یې بریالی يش نو  ایي د والیت ارمان یې تررسه يشپروژ 

د ، خلک وایي جمعه خان همدرد په ش]ل کې د عطامحمد نور مهم سیال دی
عطامحمد نور په اړه اسناد وایي چې خپله رسمایه یې پـه تیـرو Uـو کلونـو کـې یـوه 

ا دې ته په پام رسه  ایي همدرد هـم ه�ـه کـوي چـې د. ملیارد ډالرو ته رسولې ده
تراوسه خو د پکتیاوالو د شتمنیو د لوټ په برخه کـې د همـدرد ، $ار:ی¶ پوره ک�ي
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خو Uو ور�ې مخکې په :ردیز کې د همدرد پـه خـالف ، پروژې خورا  ې روانې دي
الریون شوی و او د کابل په لین د همدرد د پلویانو او مخالفینو تـرمنU hـه $ـک او 

چـې د ، لـه دې Uخـه معلـومی�ي، هچې رسنیو خوله پرې پ�ـه کـ� ، $وک هم شوی و
  . کې کومه ستونزه پېpه شوې ده) والیت( همدرد په کاروبار

په داسې حال چې همدرد په خپل سیال عطامحمـد نـور پسـې د رسـیدلو زور 
په دې ان�وخر کې ماته د همدې والیـت ه]غـه پخـوانی ، وهي او پکتیاوال شپیلوي

الس یې د :ردیز  ار بDه وربدله  چې په تش، واکدار وايل شفیق محمدي رایادی�ي
نـو o اختیـاره ، کله چې دغه دوه والیان شفیق او جمعه خـان رسه پرتلـه کـوم، ک�ه

  : ووایم چې

  ډېر تفاوت شته په انسان کې د معنی په لحاظ

  واړه ل�یا دي �یني �ان �یني جهان جوړوي
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  اسالمي امارت یوازې د الله تعالی په مرسته جن?ی9ي

  ۲۵ل/اپری /۲۰۱۷

د افغانستان اسالمي امارت چې یو دینـي او جهـادي حرکـت دی لـه لـوم�ۍ 
ور�ې یې په قول او عمل ثابته ک�ې چې یوازې د الله تعالی په نرصـت نـازی�ي او د 

د همدې هدف پـه الره کـې اسـالمي . الله تعالی په �مکه د الله تعالی نظام غواړي
یو �ل بیـا د اللـه تعـالی نظـام د  امارت د خپلې واکمنZ په مهال پس له Uو پي�یو

. د اسالمي امارت رشعي عنوان يي راژونـدی کـ�. افغانستان په پاکه خاوره نافذ ک�
د امر باملعروف و نهی . رشعي قضا یې جاري ک�ه. سیاست یې ددین تابع و:ر�اوو

عن املنکر رشعي وظیفه یـې پـه احسـنه طریقـه را ژونـدی او د دې قـرآ� حکـم د 
دغـه راز یـې رشیعـت پـه $ولـه معنـی . یې �ان��ی وزارت تأسیس ک�تعمیل لپاره 

  . انحرافاتو او ناروا رسومو مخنیوی یې وک�، عميل ک� او د بدعاتو

اسالمي امارت دغه درنه وظیفه په داسې حـال کـې تـررسه کـ�ه چـې وررسه د 
کې عالوه ال دا چې $وله بې دینه ن�ۍ یې په مقابل ، هی± هیواد یا تنظیم کومک نه و

م�ر بیا هم اسـالمي امـارت پـه خپلـه . والړه وه او په هر :ام یې ورته خن�ونه اچول
رشعي ت�الره کې بریالی و او همدا بریا یې د الهي نرصت Uخه د برخمن کیدو نغد 

  . ثبوت بلل کی�ي

اسالمي امارت له لوم�ۍ ور�ې په دې عقیده لري چې د اللـه تعـايل پـه دیـن 
کومک غو تل او د خپـل مـؤمن اولـس مالتـ� د دې لپـاره  د الله تعالی نه، اعتصام

د جهـاد او . کايف دی چې پـه برکـت یـې مجاهـدین رشعـي ارمـانونو تـه ورسـی�ي
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یا د هغـوی پـه ، اسالمي نظام په الره کې له کفري هیوادونو Uخه د کومک اخیستل
مرستو اتکاء که Uه هم ظاهري اسباب د جنR به برابر ک�ي م�ر په حقیقت کـې د 

د جهاد غایې ته زیان رسوي او د الله تعـالی د نرصـت د ، هاد برکت له من�ه وړيج
لکه موږ چې د پخوا� جهاد په وخت کـې ولیـدل چـې د . قطع کیدلو سبب :ر�ي

هغه وخت مجاهدین د امریکایانو په کومک نازیدل او پـه پـای کـې د جهـاد کومـه 
وســلو او پیســو ، رســتوبلکــې همــدې د ن�یوالــو م. دپــام وړ �ــره پــه الس رانغلــه

له مجاهدینو یې اصيل هدف چـې د اللـه تعـالی ، مجاهدین دنیاپرست اموخته ک�ل
په مادیاتو مرصوف شول او په پای کې د مادیاتو په شوق کـې پـه . رضا وه هیره ک�ه

  . خپل من�ي جن�ونو واو تل او د $ول ملت د جهاد �ره یې په اوبو الهو ک�ه

. مارت چې د تیر جهاد تجربه یې په مخکـې پرتـه دهاما د افغانستان اسالمي ا
تل خپل هدف ته متوجه دی او همیشـه ه�ـه کـوي چـې د انحـراف او ناکـامZ لـه 

Áخـه پـه . اسبابو �ان لري وساU نو �که خو یې تر اوسه نه له کـوم کفـري هیـواد
جهاد کې د مرستې غو تنه ک�ې او نه هم په دې اړه کوم ادنی ثبـوت پیـدا شـوی 

  . دی

و دا چې اسالمي امارت د ن�ۍ لـه ډېـر سـرت کفـري ایـتالف رسه پـه ج�ـ�ه خ
بوخت دی نو په دې مبارزه کې یو ارام چاپیریال او د سیمې په سـطحه د د ـمنیو 

اسالمي امـارت د دې لپـاره چـې لـه غـرo کفـارو رسه پـه . کمولو ته رضورت لري
ونـ� هیوادونـو لـه او په راتلونکې کې د سـیمې او :ا. خالص م¶ مقابله وک�ای يش

رضر Uخه په امن وي همیشه د سیايس استازو له الرې ه�ه کوي چې د سـیمې لـه 
هیوادونو رسه لیدل کتـل وکـ�ي او د هغـوی د خصـ]نه موقـف د نرمولـو او غلـط 

  . فهمیو د لرې کولو ه�ه کوي
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د سفیرانو او استازو په واسطه له نورو مسـل]نو یـا نامسـل]نو هیوادونـو رسه 
له هغوی رسه مکاتبه او د خپلو اهدافو د حصول په الره کـې لـه هغـوی رسه ، اړیکي

له صدر اسالم نه بیا تر اوسه پورې $ولـو اسـالمي . مذاکرات رشعا مرشوع عمل دی
تجاري او نـورو ، حکومتونو مختلفو هیوادونو ته سفیران لی�يل او په بیالبیلو سیايس

  . موضوعاتو یې وررسه مذاکرات ک�ي دي

په دې وروستیو کې اسالمي امارت د جهادي او نظامي بریاوو تر UنR دا چې 
د نـ�ۍ . په سیايس برخه کې هم په ن�یواله کچه د پام وړ بریالیتبونه ترالسـه کـ�ي

ډېر اولسونه یې له خپلې داعیې خرب ک�ي او د سیايس کالبنـدیو �ن�یـر یـې مـات 
يل دي نو �که یـې پـه نو د اسالمي امارت ن�یوال د منان یې سخت پارو. ک�ی دی

چین او پاکسـتان پـه شـمول �ینـې ، ایران، دروغو تبلیغات پیل ک�ي چې د روسیې
  . هیوادونه له طالبانو رسه کومک کوي نو �که طالبان دومره �واکمن شوي دي

په دې ل� کې غرo مطبوعات په خاص ډول د روسیې نوم ډېر اخـيل او وایـې 
م�ـر اسـالمي امـارت د دغـو تبلیغـاتو پـه . چې له اسالمي امارت رسه مرستې کوي

�واب کې د یوې رسمي اعالمیې په صدور رسه وویل چې اسـالمي امـارت یـوازې د 
الله تعالی په نرصت او کومک ویاړي او له بل هی± هیواده یې کومک نه دی ترالسـه 

  . ک�ی

 په دې اړه د اسالمي امارت لخوا په رسمي نرش شوې اعالمیـه کـې راغـيل دي
ې Uه مودې راهیسې �ينې ک�ۍ د رسنیو له الرې ادعا کوي چې د روسـيي له تیر (

اسـالمي امـارت دا ادعـاوې پـه . هیواد له اسالمي امارت رسه نظامي مرسـتې کـوي
ــه ردوي ــا ، کلک ــامي او ی ــی± ډول نظ ــه ه ــواد Uخ ــیې هی ــه روس ــارت ل ــالمي ام اس

کلونـو کـې اسالمي امارت په تیرو شپاړسو . ک�ي لوژیستیکي مرستې نه دي ترالسه
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ثابته ک�ې چې د الله تعالی په نرصت او د مؤمن اولس د هر اړخیز مالت� پـه برکـت 
  . له اشغال�رو رسه بریالی او پایدار مقاومت کوالی يش

البته یوه خربه باید Uر:نده وي چې اسالمي امارت د افغانسـتان د خلکـو پـه 
لـونکي لپـاره د :اونـ�یو استازیتوب د خپل هیواد او اولس د ميل منافعو او آرام رات

هیوادونو او :Dو نوروسیمیزو هیوادونو رسه  ې اړیکې غواړي او په دې برخـه کـې 
خو هی�کلـه بـه داسـی Uـه ، له اړوندو جهاتو رسه سیايس تفاهم یوه ميل اړتیا بويل

  . ونک�ی چی له اسالمی او ملی :�و رسه $کر ولري

د سـیمې او نـ�ۍ لـه اسالمي امارت د خپلې بشـپ�ې واکمنـZ پـه مهـال هـم 
هیوادونو رسه د اړیکو او تفاهم ه�ه کوله د ن�ۍ له هیوادونو رسه دغه ډول اړیکـي 

بلکې د افغانستان خلـک او دا ج�ـ�ه ؛ هی± لوري په زیان نه دي د هیچا په ضد او د
ــري ــا ل ــه اړتی ــويي ت ــا او تق ــو پراختی ــاملو اړیک ــواد د دا ډول س ــی هی ــي ، �پل �ین

ل�رو په اشاره دايس تبلیغـات کـوي چـې عامـه ذهنیـت استخباراÁ رسنZ د اشغا
مجاهد ولس به هـی±  خو زموږ، اشغال دوام ته زمینه مساعده ک�ي پری خراب او د

   .)ي�دوی په منفي تبلیغاتو تیر نه و  کله د

اسالمي امارت لکه Uن�ه چې په رسـمي کچـه د روسـیې او نـورو هیوادونـو د 
اسې آثار او شواهد نه دي لیدل شوي چې مرستو افواهات رد ک�ي په عمل کې هم د

ثابته ک�ي چې له اسالمي امارت مجاهدینو رسه کـوم بهـر� هیـواد مرسـته کـ�ي 
  . وي

�که موږ وینو چـې مجاهـدین پـه ه]غـو زړو وسـلو او خودسـاخته ابـزارو د 
پـه ه]غـو ژیـ�و ډبـو او . ه]غه د فقر او غربت ژونـد یـې دی. د من مقابله کوي
نــه خــو د . و د امریکایــانو او د هغــوی د مل�ــرو $ان�ــان الو�ــويخودســاخته بــاروت

امکاناتو او لوژیستیک له اړخه کوم Uر:ند تغیر ، مجاهدینو په وضعیت کې د وسلو
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د مجاهدینو په الس کې یوازیني پرمختليل . لیدل شوی او نه هم کوم بهر� وسائل
یې په غنیمـت نیـويل وسائل هغه امریکایي $وپک او دوربینونه دي چې له یرغل�رو 

  . دي

اسالمي امـارت . په داسې حال کې دغه افواهات په بشپ�ه تو:ه بې اساسه دي
ه]غه واقعي امارت دی چې د الله تعالی په نرصت اتکاء لري او همدا الهي نرصت 

  . دی چې په برکت یې امارت ورځ تر بلې د فتحو او بریاوو پر خوا مزل لن�وي
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  ؟چرا امارت اسالمی

  ۲۰۱۷مارچ/ /۳

، درین زمان مشخص و جغرافیۀ بنام افغانسـتان کـه مـا زنـدگی داریـم گروههـا
که هر کدام شـان دم  افکار و جنبش های دینی و سیکوالر بسیار حارض صحنه هستند

ش حق و حقانیـت را یک اهر . رمغان آوردن نیکبختی میزندآ عدالت و به ، از حقانیت
  . ام بطالن و انحراف می بستددر خود منحرص میداند و بدیگران اته

گاهی انسان متحیر می شود وبه آسانی Cی ، درین بازار شلوغ مبارزه و سیاست
زیرا شعارهای هر گروه جالـب . تواند که حق را از باطل یا راجح را از مرجوح جدا کند

اما نیات و چهره های واقعی شان زیـر غبـار همـین شـعار هـای کرکننـده ، و پرکشش
  . ه Cیشودبوضاحت دید

خود را ، من هم یکی از مبتالیان این روزگار هستم که در البالی زندگانی متعهد
محـو فسـاد و تحکـیم عـدالت وارد میـدان ، مکلف میدانم تا برای اقامۀ نظام رشعـی

زیرا فلسفه خلقت انسان روی زمین همین است که رب . مبارزه جهادی و سیاسی شوم
اقامه حدود وعملی شدن رشائع دینی مبارزه ، لیغ دینمتعال خود را بشناسد و برای تب

اما من بحیث یک انسان مکلف چون Cیتوانم در این راسـتا بـه تنهـایی . و تالش کند
کار مؤثر و مثمر را انجام دهم خود را مجبور میدانم که وابستۀ گروه و ج]عتی شوم 

لـه علیـه وسـلم مـی پیـامرب اسـالم صـلی ال. که به حقانیت آن یقین جازم داشته باشم
  . ومن شذ شذ فی النار: و در جای دیگر میفرماید... ید الله علی الج]عه: فرماید

اما من چرا امارت اسالمی افغانستان را انتخاب Cودم و در چوکات همین صف 
  . قرار ذیل است) چرا( جواب این؟؟ جهادی وارد میدان جهاد و مبارزه شدم
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ــا: اول ســیکوالر و د ، لیــربال، ن هــای نشنلســتیمــن بــه عــوض گروههــا و جری
نیاپرست یک صف و ج]عت دین محور را انتخاب Cودم زیـرا مـن اعتقـاد دارم کـه 

استثنایی و زود گـذر اسـت کـه مـا فقـط ، زندگی دنیوی یک فرصت فوق العاده مهم
این فرصت را نباید در پی اهداف پست چون حصـول . یکبار آنرا تجربه کرده میتوانیم

دنیای که نزد . منصب و یا کدام هدف دیگر مادی و دنیوی از دست داد، رتشه، مال
خداوند متعال به اندازۀ یک پر پشه هم اهمیت و وزن ندارد از نظر منزلت و اهمیـت 

از همـین رو ج]عـت هـا و . اصال با دین و اهداف ماندگار دینی قابل مقایسه نیسـت
ه عـیش دنیـوی و کسـب مـال و گروههای که خط مشی و برنامه های شان منحرصـ بـ

جریان های واهـی و گمـراه هسـتند کـه ، شهرت هستند از نزد من بحیث یک مسل]ن
  . Cیتوانند مارا به نیکبختی برسانند

امارت اسالمی از میان جریان های اسالمی و جهادی آن ج]عت است کـه : دوم
 ازاگر . ن بوده اندتا حال کردار و کارنامه های شان همسان به شعارها و وعده های شا

همـه ، هرج و مرج و فتنه های گوناگون داده بود، از محو فساد ۀوعدخود  بدو تاسیس
در مرحله حاکمیت و حکومت فسـاد را . دیدیم که آن وعده را بوجه احسن برس رساند

و  عنـارص فاسـد. مـال و عـزت هموطنـان محافظـت Cـود، از رس، ریشه کـن سـاخت
جهاد درین کشـور هـرج و مـرج و جنگهـای ذات البینـی را خرابکار که بعد از مرحله 

غاز کرده بودند از اریکۀ قدرت دور Cودند تـا ملـت مظلـوم از رش و اذیـت شـان در آ 
  . امان شدند

و سـنگ تحکـیم و  امارت اسالمی اگر بیـرق تطبیـق رشیعـت را برافراشـته بـود
حدود ، « قدرتهمۀ ما دیدیم که در حین بدست گرف، تطبیق رشیعت بر سینه میزد

از امـر بـاملعروف و نهـی عـن . و رشیعت اسالمی را بوجه احسن و عمال تطبیق Cـود
اسالمی همچنان اصالحات دینـی کـه در عرصـه هـای  و معارف املنکر گرفته تا قضاء
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اجت]عـی و §ـام عرصـه هـای زنـدگی ، فرهنگـی، تعلیمـی، اقتصادی، اداری، تقنینی
  . دا را به قانون الهی منور ساختتطبیق Cود و یکباردیگر زمین خ

امارت اسالمی از نظـر فکـری و منهجـی معتقـد بـا آن مسـلک اسـت کـه : سوم
امارت اسالمی از لحاظ اصـول معتقـد بـه . سواداعظم از امت اسالمی با آن باور دارند

عقیدۀ اهل السنه و الج]عه است که هم در زمان معارص و هم در ادوار سـابقۀ تـاریخ 
و در فـروع و مسـائل فقهـی . ع مسل]نان همـین عقیـدۀ را داشـته اسـتاک�یت قاط

همچون مؤسس و امراء این ج]عت §ام افراد رهربی اش باور به تقلید دارند که اهل 
تقلید هم از خیرالقرون تا اکنـون پیوسـته سـواد اعظـم امـت اسـالمی بـوده انـد و در 

مذهب حنفی هست که امارت  مذاهب اربعه مذهبیکه بیشرتین پیروان و اتباع دارند
از جائیکـه رسـول اللـه . اسالمی §ام مواقف را موافق به همین مذهب اتخاذ مین]ید

امت من بر گمراهی ... الیجتمع امتی علی الضالله: صلی الله علیه وسلم فرموده است
و امارت اسالمی هم در اصول وهم در فروع منهج و مسلک موافـق بـا . جمع Cیشوند

امت داردما Cیتوانیم که در حقانیت مسلک و منهج امارت اسالم شـک و  سواد اعظم
  . تردید Cاییم

در این مورد یکی از مزایای امارت اسـالمی ایـن اسـت کـه مثـل سـائر گروههـا 
تعصب مذهبی و مسلکی ندارد هر مسل]ن را برادر خود میداند و ما دیدیم کـه §ـام 

در آغـوش خـود ، ای گوناگون اسالمی بودندمجاهدین جهان را که وابسته به مفکوره ه
جا دادند و از آنها بقربانی کردن حکومت خود نگهداری Cودند که این گونه وسـعت 
النظر و برادر اندیشی نسبت به مسل]نان جهان در دیگر گروههای جهادی معارص تـا 

  . حال دیده نشده است

کـی از شـعبات اش امارت اسالمی اعتقاد بجزئیت و انحصـار دیـن در ی: چهارم
، فرهنگـی، چنانکه جهاد مسلح یکی از فرائض دینی می پندارد مبارزه سیاسـی. ندارد

ـفت و رفـاه ، تزکیـه و تصـوف، دعوتی و هچنان تعلـیم و تعلـم دعـوت و تبلیـغ و پیرش
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اقتصادی مسل]نان و سائر شعبه های خدمت دینی هم برحق و رضوری میدانـد و بـر 
فـع دارت اسالمی مصلحت اندیشی برای جلب منفعـت و ام. تعمیل آن پافشاری دارد

رضر از مسلمین را بحیث یکی از اصـول پالیسـی خـود قـرار داده اسـت و تـا جاییکـه 
  . مصلحت معارض با دساتیر واالی رشعی نباشد از ان استفاده میکند

امارت اسالمی هر نوع تعصب را مذموم می پندارد و آن را یکی از میراث : پنجم
سـمت پرسـتی و دیگـر انـواع ، نژاد پرسـتی، قوم پرستی. جاهلیت میداندهای عرص 

امـارت اسـالمی یگانـه تنظـیم . تعصب تا حال در امارت اسالمی مشاهده نشده اسـت
عرص حارض است که در §ام والیات و اطراف افغانستان و در§ام اقوام و اقشار ملت 

بـه §ـام تنظـیم هـای طرفدار دارد و همچنان بسطح جهـان و امـت اسـالمی نسـبت 
  . جهادی بیشرتین محبوبیت و ارادت مسل]نها را ک]یی کرده است

تا حـال در . یکی از ویژه گی های امارت اسالمی اعتدال و وسطیت است: ششم
مواقف و پالیسی های جنگی و یا سیاسی امارت اسالمی دیده نشده است که جوش را 

عجوالنـه و ناشـی از جـذبات و ، ویانـهاقـدامات انتقـام ج. بر هوش ترجیح داده باشد
امـارت اسـالمی نـه افراطـی را . احساسات در پالیسـی امـارت اسـالمی جـای ندارنـد

برسمیت میشناسدکه مبنی بر خواهشات و اجتهادات ذاتی و معارض با فقه اسـالمی 
، باشد و نه هم تفریطی که در آن حدود و ارشادات رشیعت غرای محمدی زیرپا شوند

در هـر نـوع تصـامیم و اتخـاذ مواقـف ، مارت راه اعتـدال و وسـطیت اسـتبلکه راه ا
  . رشیعت اسالمی بحیث مرجع اول و آخر قلمداد شده است

تفسـیق و تقتیـل مـردم بـاور ، امارت اسالمی بر بـی احتیـاطی در تکفیـر: هفتم
هوشـیاری و اتبـاع رشیعـت را وظیفـۀ خـود ، ندارد و در این موارد بیشـرتین احتیـاط

در تاربخ بیس سالۀ امارت اسالمی تاحال دیده نشده است که امارت اسالمی  .میداند
کدام گروه اسالمی را تکفیر کرده باشد و یا بال موجب و دلیل رشعی علیه کـدام فـرد 

خون یک مسل]ن برای امارت اسالمی هـ]ن ارزش دارد . یا گروه سالح برداشته باشد



    د افغانستان اسالمي امارت                                د قلم له سنګره

 

  

 

١٠٧ 

یچ کس اجازه ندارد بدون حکم محکمۀ ه. که رشیعت مقدس بر آن تاکید Cوده است
امارت اسالمی در مـورد جلـوگیری از تلفـات . نرا زجر دهدآ و یا  رشعی کسی را بکشد

ملکی بیشرتین اقداماتی را براه انداخته اسـت و بـرای همـین امـر یـک اداره مسـتقل 
  . تشکیل داده است تا در عملیات جهادی خدانخواسته به مردم بی گناه آسیب نرسد

و در نهایت باید بگویم که امارت اسالمی در روی چشم ما امتحـان داده : مهشت
هم در مقابل فساد و مبارزه با هرج و مـرج و هـم در تطبیـق رشیعـت و اقامـۀ . است

تهـاجم ، اما سخت ترین امتحان که امارت اسالمی از آن پیروز بـر آمـد. نظام اسالمی
سالمی در مقابل ایـن تهـاجم فراگیـر امارت ا. جهانی صلیبی علیه امارت اسالمی بود

یک قدم هم از اصول و مبادئ خود . بسیار با عزم راسخ و ای]ن محکم ایستادگی کرد
عقب نشینی نکرد و با توکل بخدا علیه اشغالگران جهانی جهاد مقدس را ادامه داد تـا 

  . این که مناطق بیشرت افغانستان را از لوث اشغالگران تصفیه Cودند

اجم امریکایی و اشغال کشور در حقیقت یک مرحلۀ مهم امتحانی برای مرحلۀ ته
امارت اسالمی بود که لله الحمد امارت اسالمی از این مرحله کامیاب برآمد که همین 
کامیابی و استقامت بی پیشنه بـرای مـا کـافی اسـت تـا آن را بحیـث دلیـل حقانیـت 

  . امارت اسالمی بپذیریم
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  تد یوه خربیال غلط معلوما

  ۲۰۱۲جنوري//۴

صـحیح البخـاري  د علم الجرح والتعدیل لـوی امـام او د په اسالمي علوموکې
چې په عامه ژوند کـې ، یوه خربه ک�ې) رحمه الله( شارح حافظ ابن حجر العسقال�

مـن تکلـم ( عالمه وایي. په �ینو باندې ک¶ م¶ د کا»ي دکر ې په شان تطبیقی�ي
د داسې علم یا کار په بـاره کـې غ�یـ�ي چـې Uوک چې ) يف غیر فنه أتی بالعجائب

پـه حـافظ ابـن حجـر دې اللـه تعـالی . نو عجائب بـه تـرې واورئ، ترې خرب نه وي
  ؟ هغه Uن�ه، نن مې یې خربه بیخي زړه ته ولوېده، رحمتونه وک�ي

د o o يس د پخوا� خربیال  اغيل ، نن مې چې خربیال ویب پا»ه پرانیسته
چې نوموړي په کـې ، لیکل شوي هغه مطلب رسه مخ شوممیرویس افغان په قلم له 

  . د طالبانو د اسالمي تحریک د پیل په اړه خپل معلومات ارائه ک�ي وو

 طالبـانو یـوه شـاوخوا کال په اکتوبر کـې د ۱۹۹۴ د( میرویس افغان لیکيل وو
پـويل رسه جوخـت  ډیورنـ� د د، يې مال اخرتجان کولهي کسیزه ډله چې مرش ) ۲۰۰(

:لبدین حکمتیار  په دې ولسوايل کې هغه مهال د. بولدک ولسوايل ورغلل سپین پر
 حـزب اسـالمي د او په جنوo افغانستان کې د حزب اسالمي �واکونه مېشت وو د

  ) یوه لوی زېرمتون په نوم یادېدله وسلو د

نومـوړی د ، تر دې کر و وروسته میرویس افغان خپلې اصيل اعجوبې غـ�وي
چې له کو$ې د ترکمنسـتان پـه نیـت روان شـوی و و ، ه کويپاکستا� کاروان کیس

د طالبانو قوماندانان مال بورجان او تراo له Uو ( اوپه تعجب آوره تو:ه وررسه لیکي
ني�ـه لـه  ٢دنومرب پـر  ۱۹۹۴د . تنو وسلوالو مل�رو رسه هم دغه کاروان بدر:ه کاوه
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په تخت ُپل سيمه کـې کيلومرته لرې کندهار هوايي ډ:ر ته ن�دې  ٢٥کندهار Uخه 
ظاهراً له دغه کاروان . د منصور اUکزي او امÉ اليل د قومندانانو له خوا ودرول شو

نه یادو قوماندانانو خپله ون�ه غو ته خو په اصل کې دا یو سیايس عمل وو او اصيل 
  ) وسله والو طالبانو له مالت�ه الس واخيل غو تنه داوه چې پاکستان د

، پـه لـوړو عجـائبواو غرائبـو بانـدې مفصـل بحـث کـووکه د میرویس افغان 
خو د دې په خاطر چې لوستونکي مـو هـم نـه وي ، نو ایي یو کتاب خربې وغواړي

د  ـاغيل میـرویس افغـان د لـوړو ، تر یوUـو رسلیکونـو النـدې غـواړو، خسته ک�ي
  . منحرصبنفسها موندونو او معلوماتو غش او جعل درته رابرسیرن ک�و

  ؟ ك څه وخت اوله كومه ځايه پيل شود طالبانو تحري

چـې لـه ، چې طالبان د پاکستا� کـاروان مل�ـري وو، میرویس افغان فرمایيل
 ـایي د کنـدهار شـپ� کلـن . کوږک واو تل او د بولدک په ولسوالZ یې برید وک�

چې د طالبانو تحریک له کومه پیـل شـواو لـه ، ماشوم هم په دې اړه تردید ونه لري
د میرویس افغان د ادعاء په خالف چـې د طالبـانو د ؟؟ دک ورغللکومې خوا په بول

پـه ، په اکتوبر کې په بولدک ولسوالZ لـه بریـد Uخـه ان�یـري ۱۹۹۴تحریک پیل د 
حقیقت کې دا تحریک له دې نی�ې دوه نیمې درې میاشتې وړاندې د همـدې کـال 

یـل د ا:ست په میاشت کې د کندهار د ژړۍ ولسوالZ د سنR حصار لـه سـیمې پ
کال په اکتـوبر  ۱۹۹۴د میرویس افغان د معلوماتو خالف طالبانو بولدک د . شوی و

بلکې له ، Uخه نه) چمن( دغه راز په بولدک له ختیh، کې نه بلکې په نومرب کې ونیو
په دې اړه که الندې وضاحت و:ورئ پوه به شئ چـې د ، لویدیh کندهار Uخه راغلل

درجـو تـه  ١٨٠س افغان د دروغو :راف Uرن�ـه بولدک د نیولو کیدو په اړه د میروی
  . لوړ شوی دی
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کیسه داسې وه چې طالبانو په سنR حصار او کشک نخود کې د $وپکیـانو لـه 
تصفیې وروسته د میوند او ډن� ولسواليو نورو سیمو خپلو نفوذ پراخ ک� او پـه ډنـ� 

دک او د چې له همدې �ایـه یـې د بولـ، کې یې یوه مؤقته مرکزي قرار:اه جوړه ک�ه
  . کندهار د نورو سیمو د نیولو پرو:رام ترتیب ک�

نو د هغه مهال د وضعیت ، د میرویس افغان معلومات چې س�ی مطالعه کوي
�که نوموړی په دې اولنیـو شـیبو ، س�ي ته بیخي خالی الذهنه ترپام وريش، په اړه

دنې پداسې حال کې چې دب ولدک د ک، بويل) اخرتجان( کې د طالبانو جن�ي مرش
چې د تنظیمي انارشـیزم پـه مهـال ، اوسیدونکی اخرتجان هغه $وپک]ر قومندان و

یې �ان د بولدک ولسوال بالـه او خلـک یـې سـخت �ـورول چـې بیـا پـه بولـدک د 
باید ووایو چې د طالبانو د تحریـک . طالبانو د برید په مهال یې واکمني ختمه شوه

مرشـ د کنـدهار د ارغنـداب د  په دې اولنیو شیبو کې تعريض قومنـدان او جن�ـي
نوموړي د ژړۍ او میوند ولسوالیو له ، منارکيل اوسیدونکی شهیدمالمحمد اخند و

تصفیې وروسته په ډن� کې مرکز جوړک� او له همدې �ایه یې د بولدک ولسـوالZ د 
د افغانستان د معارص تاریخ لیکوال مرحوم محمـد ابـرهیم عطـایي . نیولو تکل وک�

کې یو �وان پن�ه دیرش کلن مـال طالـب چـې  ۱۹۹۴په دې وخت ( په دې اړه لیکي
په جهاد کې یې هم اشرتاک ک�ی و د مالمحمد عمر آخند په نامـه راپورتـه شـواو د 
خپل مسجد Uخه یې چې د کندهار په سن�یسار کې وو د کندهار Uخه د پا$کونو د 

تحریک پیالمه یـې  ایسته کولو او د فساد د ورکولو اراده یې یې وک�ه او د طالبانو د
کـال د نـوامرب پـه  ۱۹۹۴طالبـانو د ( مرحوم عطایي وروسته پسې زیاتوي) کیpودله

هغوی په سـپینه ورځ ، اوائلو کې سل کسه طالبان په دوو الریو کې بولدک ته ولی�ل
د بولدک ولسوايل ونیوله او په دې ترڅ کې د :لبدین حکمتیار د وسلو یو ډېر غـ¶ 

د افغانسـتان معـارص ... غو وسلو د طالبانو مال ور$ین�ه ک�هډیپو په الس ورغی او د
  ) صفحه ۳۹۰تاریخ 
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  دپاكستان تجارتي كاروان او طالبان 

په خپله وروستZ لیکنه کې میرویس افغان هم د یو زیات شمیر نورو لیکوالو 
 Áغوندې د طالبانو د اسالمي تحریک د راپورته کیدو په مهال د پاکسـتان د تجـار

، قضیي د اصيل واقعیت په اړه د سخت جهالت یا تجاهل  کار شـوی دیکاروان د 
د طالبانو یوشمیر مخالف . چې خربې یې له اصيل واقعیت رسه بیخي اړخ نه ل�وي

چـې د طالبـانو تحریـک د پاکسـتان د o ، افغان او ن�یوال لیکوال داسـې تبلیغـوي
ه لـور غ�یـدلې الره ترUو د من�نZ اسیا پـ، نظیر بو$و حکومت د دې لپاره جوړ ک�

دوی دلیـل راوړي چـې لـه همـدې املـه د طالبـانو تحریـک او . پرې تصـفیه کـ�ي
په دې برخه ، پاکستانی تجارÁ کاروان د بولدک ولسوالZ ته په یوه ورځ راورسیدل

کې دوی خپل استدالل په همدې �ای نهایي کوي اودې پو تنو ته �واب نـه وایـي 
  : چې

نو چې کله طالبان ، تصفیې لپاره راپن�ول شوی وو که طالبان د دې الرې د - ۱
ولې یې د واکمنZ ترپایه په دې الره یو پاکستانی کاروان هم تېـر ، ترهراته ورسیدل

  ؟؟ نه شو

ولــې نصــیرالله بــابر د ، چــې طالبــان د دې الرې لپــاره راپورتــه شــوي وو - ۲ 
ترUـو د ، ک�ی وو امیر اليل او :ل اغا رسه ت�ون، کندهار $وپکي واکمنو خان محمد

  ؟؟ کاروان په مخ کې خن� جوړ نه ک�ي او له کندهاره تیریدل یې تضمین ک�ي

چې پاکستانیانو هغه مهـال پـه هـرات کـې د خپـل ، تاریخي شواهد  یي - ۳ 
قونسل کرنېل امام په توسط له اس]عیل خـان Uخـه هـم د دې کـاروان د تیریـدلو 

په تعقیب کندهار او هلمند فتحه ک�ل  نو چې طالبانو د بولدک، اخیستې وه موافقه
هغه Uه وجوهات وو چې د پاکستان تجارÁ کـاروان ، او د فراه تر حدودو ورسیدل

  . یې بیرته له نیمې الرې ستون ک�
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، چې د لوړ غلط نظر هی± درلودونکی ورته �واب نه لـري، دا هغه پو تنې دي
 ÉـU ه بربنـ�ی�ي او د �که کـه �ـواب ورتـه وایـي نـو بیـا د دوی اصـيل معاندانـه

  . استدالل ظاهري صحت یې په اوبو الهو کی�ي

واقعیت دا دی چې د طالبانو تحریک د دې کاروان لـه موضـوع Uـو میاشـتې 
کلـه چـې طالبـان بولـدک تـه ورسـیدل . وړاندې په ژړۍ او میوند کې پیل شوی و

چـې  تصادفا دغه پاکستانی تجارÁ کاروان هم ویش باډر ته راورسېد او نیت یـې و
دلتــه چــې کلــه طالبــان لــه . د کنــدهار او هــرات لــه الرې ترکمنســتان تــه واوړي

نو کاروان دروي او غو ـتنه تـرې کـوي چـې ، پاکستا� کاروان رسه مخامخ کی�ي
وروسته د ویش باډر د افغان تجارانو رسه تـر سـال . بیرته د پاکستان په خوا و:ر�ي

کوي چې د دې کاروان د تېریدو پـه مشورو وروسته طالبان له پاکستانیانو غو تنه 
مقابل کې دې د کراچZ په بندر کې د افغان سودا:رو پـه ترانزیـت راغـيل مالونـه 

ترUو د دوی تجارÁ کاروان تـه هـم ، چې له ډېره وخته بند پاته و خويش ک�ای يش
هغوی چې له ( دا مهال چې د کندهار واکمن قومندانان. د حرکت اجازه ورک�ل يش

د لیک او احوال په واسطه له ) بررسه یې د کاروان د امنیت ژمنه ک�ې وهنصیرالله با
طالبان �واب ورکـوي چـې ستاسـو ، چې کاروان خوشی ک�ي، طالبانو غو تنه کوي

  . په ک�ې ژمنه موږ مکلف نه یو نو �که کاروان ته اجازه نه شو ورکوالی

دهیریدونه  داÉUې( په یوه برخه) خربیال( میرویس افغان د خپلې ویب پا»ې
کــې د طالبــانو د اســالمي تحریــک د یــوه لیکــوال شــهید مــال محمــد حســین ) دي

دا چـې نومـوړی . مستسعد په اړه خپل عقیدت په خورا  ه تو:ه وړاندې کـ�ی دی
امانـت کـار او سـپی�لی شـخص یـې ، شهید مستسعد ته عقیده لري او یو ر تینی

دسـن�ر طالبـه ( لـه کتـابدلته به د یاد جریـان پـه اړه د مستسـعد صـاحب ، بويل
  . ترUو یې زړه اوبه پرې وpUي، Uخه یوه برخه ورته راواخلو) مبارکZ ته به در�م
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له پاکستان رسه زموږ عالقـه او برخـورد لـوم�ی هغـه ( شهید مستسعد لیکيل
ش په باډر ېو  نصیرالله بابر قافله د تلونکې د مهال رامنh ته شو چې من�نZ اسیا ته

تحریـک پـه  او د ش نیـويلېـبولـدک او و  یوه ورځ وړاندې مون�له دې نه ، راواو ته
تقریبـا درې میاشـتې او ـتې  کې پیل شـوی وپه ژړۍ او میوند افتتاح چې  يرسم

پاکسـتانیانو ، راستنې کـ�ې دغه مهال مون� قافله ودروله او الرۍ مو له حرکته. وې
او جوړجـاړي لـه موافقې  یوې قندهار له قومندانانو رسه د د استدالل وک� چې مون�

تـه ژمـن نـه یـو  هغو تعهـد خو مون� ویل چې مون� د، قافله راروانه ک�ې ده مخې دا
پـه  کراچZ په بندر کې دې سیمې واک زموږ به الس کې دی او ترUو چې د اوس د

افغان تجارانو مالونو ته چې په همدې حال کې له مون� رسه  د، ترانزیت راوړل شوي
په دې وخت کې لـه . قافلې ته اجازه نشته، ورک�ل شوي جریان کې و اجازه نه وي په

هـم  هامیراليل او خان محمد خطونـ، کندهار قومندانانو :ل اغاد ارصار رسه  بیا بیا
مـون� تعهـد وررسه کـ�ئ او ، پاکستانیانو ته مـه :رمـوئ ولی�ل چې مون� طالبانو ته

شـیرزي پـه اغا:ـل د په دې اړه که Uوک شک لري وردې يش ، ورک�ئ مو$رو ته الره
ویش او بولدک لـه :ـردو تجـارانو دې پو ـتنه  او د :�ون د کندهار له قومندانانو

  ) وک�ي

  پايله 

چې  اغيل میرویس افغان په خپله لیکنـه ، له لوړو وضاحت Uخه معلومه شوه
خورا غلط او رسچپه معلومات را$ول ک�ي او بیا یې دی وه مهـم تـاریخي رویـداد د 

دا ډول بې بنس�ه تحلیل که کوم له یادو . کو مخته ایpي ديتحلیل په بDه دلوستون
نو ایي باور پرې ونه ک�ي م�ر هغـه Uـوک چـې د ، پیpو واقف س�ی مطالعه کوي

کـه دا ډول ، افغانستان او دلتـه لـه تـررسه شـویو پیpـو Uخـه لـرې پاتـه شـوي دي

    د افغانستان اسالمي امارت                                د قلم له سنګره

 

  

 

١١٤ 

Z او تحلیلونه :وري نو شاید ر تیني یې وبويل چې په دې ډول به پـه لویـه :مراهـ
  . غلط فهمZ کې پریو�ي

نو  ـایي ډېـر ورانـی ، د خربو په مهال په کومه جمله کې که Uوک خطا و�ي 
) اذا وجـد فـتالش( �که د خربو یا الفاظو په اړه عل]ء فرمایي، یې نه وي جوړ ک�ی

یعني الفاظ یا خربې چې Uن�ه موجودې شوې نو پـه دنیـایي اعتبـار بیرتـه دسـتي 
باید انسان په کې ډېر احتیـاط ، کنه چې خورا اوږد عمر لريخو لیک او لی. ورکی�ي

�که د هر انسان په لیکلـو آثـارو او لیکنـو بانـدې ، ترUو ترې غلطي ونه يش، وک�ي
کـومې پـایلې مرتبیـ�ي اجـر او مواخـذه بـه یـې د ) الر ـوونې یـا :مراهـZ( چې د

  . لیکونکي په غاړه وي

پیpـو پـه اړه د نظـر Uر:نـدول  په پای کې باید ووایو چې لیکنه او د هـر ډول
دقیقـه ، خو د لیکنې محتوا باید ر ـتینې، میرویس افغان او بل هر چا حق دی، زما

معاندانه او له غش او جعل نه ډکه لیکنه له دې پرته چـې پـه دنیـا . او مستنده وي
بل هی± نتیجه هم ترې نه شو ، کې او آخرت کې مو د تندي داغ او د اوږو پی�ی يش

  . بود کوالی
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د برما دقضیې په اړه د اسالمي امارت مسؤالنه او 
  منبهانه کردار

  ۲۰۱۲جوالی// ۲۸

د برما د مسل]نانو د مظلومیت او محکومیت داسـتان خـورا اوږد او پخـوانی 
چې لـه تیـرو دوو ،  ایي داد �مکې د مخ تر $ولو مظلوم او عاجزه انسانان وي. دی

  . جرب او غضب تر میچنې الندې ساه اخيلپی�یو راهیسې د ظا� بودایي اک�یت د 

په برما کې د مسل]نانو شمیر د دې هیواد د $ول نفـوس یـوازې پـه سـلو کـې 
، قـومي، همدا د شمیر ل�والـی او د دې هیـواد �ـان��ی جغرافیـاوي، Uلور جوړوي

چې د برما په مسل]نانو تـر $ولـو ، مذهبي او سیايس جوړ ت د دې المل :ر�یديل
چې نـوره نـ�ۍ تـرې ، � پی�ۍ پی�ۍ په داسې تو:ه دوام پیدا ک�يبوږنوونکي مظا

  . ډېره ل� خربه او په وړاندې یې کوم عکس العمل ونه  يي

کلـه چـې د ، د برما په مسل]نانو د ستم نوی توپان له هغه وروسته په Uپو شو
روان کال د جون میاشتې په دریمه نی�ه په پالزمینه رن�ون کې د پوځ له خـوا د Uـو 

نو o :ناه مسل]نانو ترشهادت وروسته په اراکـان والیـت کـې �ینـو مسـل]نانو ت
اعرتاضیه مظاهرې وک�ې او په دې تو:ه یې واکمن مستبد پو�ي رژیم تـه د انتقـام 

  . اخیستلو بهانه په الس ورک�ه

واکمن مستبد حکومت چې له دې وړاندې یـې هـم بیـا بیـا لـه برمـا Uخـه د 
دا �ــل یــې بیــا د ، ې ظاملانـه عملیــات رستــه رسـويلمسـل]نانو د یــومخیزې شــ�ن

کورونو لو$لو او ن�ولـو بانـدې ، بندیانولو، o کوره کولو، مسل]نانو په یو اړخیز قتل

    د افغانستان اسالمي امارت                                د قلم له سنګره

 

  

 

١١٦ 

او د دې کار لپاره یې د مسل]ن میشتو سـیمو اوسـیدونکي بودایـان ، الس پورې ک�
ې لـه دریمـې د ورک�ل شویو معلوماتو له مخې د جون د میاشت. هم وررسه ارش ک�ل

بیا د دې میاشتې ترپایه پورې د برما په مختلفو سیمو کې ن�دې شل زره مسـل]نان 
سل�ونو کيل یې لوټ تاالن او بیا د اور خوراک ، د بودایانو لخوا په شهادت ورسیدل

  . شول او زر:ونه مسل]نان له خپلو کورونو ک�وال او اجباري کوچ ته اړ ک�ای شول

پـه دې هیـواد کـې آزادو مطبوعـاتو تـه د فعالیـت  Uرن�ه چې د برماحکومت
. اجازه نه ورکوي نو �که تر ډېره وخته د برما په مسل]نانو روان ستم هم پ¶ پاته و

کله چې د �ینو خپلواکو رسچینو Uخـه پـه انفـرادي شـکل د دې جنایـت جزیـات 
کـې $وی�ر او نورو اجت]عي رسنیزو شبکو ، مطبوعاتو ته افشاء شول او په فیسبوک

نـو بیـا هـم یـو شـمیر د ، د برما د مظلومو مسل]نانو ل�زوونکي ان�ورونه نرش شول
دوی بـه ویـل چـې دا ان�ورونـه د . شعور pUتنانو ویل چې دا جعيل ان�ورونـه دي

برما نه بلکې پخوا د هندوچین په حوزه کې له سیالب �پلو او نورو مصـیبت وهلیـو 
  . سیايس استفاده کويUخه اخیستل شوي دي او اوس مسل]نان ترې 

چې په نننZ مطبوعاÁ ن�ۍ کـې چـې هـی± وړه خـربه ، د تعجب �ای دا دی
د برمـا د مسـل]نانو د ، پ�ه نه پـاتی�ي او ډېـر ژر د نـ�ۍ :ـوټ :ـوټ تـه رسـی�ي
د برشـ د حقوقـو $ـول . ددومره سرت مصیبت په اړه بیا هم $وله ن�ۍ ړنده او کDه وه

دالت توغ لی�دوونکي $ول په یوه اتفاق :ونR پاته تنظیمونه او فعاالن او د ن�یوال ع
حتی تردې چې هی± د پاموړ آزادې رسنZ هم پـه دې اړه کومـه مسـتقل راپـور . وو

  . چې د برما د مظلومو مسل]نانو زار حالت ل� ر»ا ته ک�ي، جوړ نه ک�

تردې مهاله د برمـا ، دا حالت تقریبا د جوالی میاشتې تر نی]يي پورې روان و
ې فاجعې په اړه مطبوعاÁ چلند یوازې پـه :ون�وسـو او ضـمني یـادونو کـې د سرت 

  . خالصه کیده او د کومې رسمي یادونې مخ یې نه و لیدلی
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مه نی�ه د افغانستان اسالمي امارت د دې قضیې پـه  ۲۰د جوالی د میاشتې په 
$کـو اړه خپله رسمي اعالمیه نرش ک�ه او د برما د مسل]نانو قتل عـام یـې پـه کلکـو 

بلکـې ، اسالمي امارت په خپله اعالمیه کې نه یوازې دا جنایـت تقبـیح کـ�. وغانده
ډېر §رکز یې د دې جنایت په وړاندې د ن�یوالو سیايس او مطبوعـاÁ جهتونـو پـه 

دا وړ چلند یې د ن�یوالو مختلفو جهاتو لپـاره درشم ، نا�واCردانه چلند باندې وک�
خو سیايس او مطبوعاÁ نهادونه یې پـه ، وان دیچې دومره سرت جنایت ر ، وړ وباله

  . وړاندې چوپه خوله پاته دي او هی± عکس العمل نه  يي

د ن�یوالو په ادرس د اسالمي امارت دا تنبیهي او توبیخي پيغام خـورا مهمـې 
له دې اعالمیې وروسته د برما قضـیې تـه د ن�یـوال پـام . او د پاموړ پایلې درلودلې

، بیان ورکولو او غرب:ون  ودلو Uخـه داسـې  ـکاري، :یریو مختلفو موضع، او تو
چې د برما د مسل]نانو په اړه د اسالمي امارت اعالمیې خپل مطلوب هـدف ترالسـه 

د دې قضیې په اړه یې ن�یوال له غیرموجه غفلت Uخه رابیدار ک�ي او رسنZ ، ک�ی
  . یې دې ته وداره ک�ي ترUو دا قضیه تر خپل خربي پو Ì الندې راويل

د رمضان په لوم�ۍ نی�ه اسالمي امارت د برما د قضیې په اړه ن�یوال سـیايس 
چې په دوهمه یې د عفوې ن�یوال سازمان په لوم�ي �ل ، او مطبوعاÁ پام راونن�اوه

د برما د قضیې په اړه خپل غرب:ون په ډا:ه ک�او له اوږد �ن� وروسته یې پـه خپـل 
نیو راهیسې د برما په لویدیh ایالت اراکـان رسمي بیان کې وویل چې له تیرو Uو او 

د رمضان . کې په زر:ونو مسل]نانو د وژونکو بریدونو او لوټ تاالن هدف :ر�یديل
په دوهمه د متحدو عرo اماراتو حکومت هم په رسمي تو:ه غو ـتنه وکـ�ه چـې د 

ه مل�رو ملتونو د برشي حقوقو سازمان دې د برما د وضعیت په اړه یوه عاجلـه ناسـت
داماراÁ رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد خارجه وزیر شـیخ عبـد اللـه ، راوبويل

له مرش اکمل الـدین احسـان اوغلـو ) اسالمي همکارۍ سازمان( بن زاید آل نهیان د
چـې د ، رسه د تیلفون له الرې د برما په موضوع خربې وک�ې او غو ـتنه یـې وکـ�ه

    د افغانستان اسالمي امارت                                د قلم له سنګره

 

  

 

١١٨ 

انـاتو د برمـا د مسـل]نانو همکـارۍ تـه اسالمي همکارۍ سازمان باید پـه $ولـو امک
  . ورودان�ي

د رمضان په دریمه نی�ـه د الجزیـرې ن�یـوال $یلـویزو� چینـل چـې اسـالمي 
، امارت په خپله اعالمیه کې د برما په اړه د �ان��ې پام اړونې غو تنه ترې ک�ې وه

سـل]نانو د برما په اړه یې یو خورا تفصیلی راپور نرش ک� او د دې هیواد د مظلومو م
  . وضعیت یې ن�ۍ ته په خورا  ه ډول وړاندې ک�

دغه راز په همدې ورځ په غزه کې پـه سـل�ونو فلسـطینیان راجمـع شـول او د 
) رابطـة علـ]ء فلسـطین( د. برما د مستضعفو مسل]نانو په نن�ه یې مظـاهره وکـ�ه

 مرش  اغيل سا� سـالمة پـه دې مراسـموکې پـه ن�یوالـو اسـالمي او نـورو حقـوقي
دا ډېـره د : ده وویـل. سازمانونو غ� وکـ� چـې د برمـا د مسـل]نانو مرسـته وکـ�ي

روانه دی او ن�ۍ ) بیخ کني( افسوس وړ ده چې د برما د مسل]نانو $ولنیز استئصال
  . یې په وړاندې چوپه ده

د رمضان په Uلورمه نی�ه اروپایي اتحادیې هم په لوم�ي �ـل د برمـا د قضـیې 
او د دې هیواد د بودایي مستبد رژیم ظاملانه چلند یې تقبـیح په اړه غرب:ون و ود 

د ترکیې د خربي اژانس د راپور له مخـې د اروپـایي اتحـادیي د بهرنیـو اړیکـو ، ک�
هلته ، مسؤلې کاترین آشتون وویل چې اروپایي اتحادیه د برما قضیه له ن�دې Uاري

اروپـایي اتحادیـه ، دی په ر تیا په روهین�ا مسل]نانو باندې خورا سخت ظلم روان
به له سیايس الرو د دې مسـئلې د حـل کو ـÌ وکـ�ي او د o کـوره شـویو و:ـ�و 

  . مرسته به وک�ي

په نامـه یـوه مرصـي ) الهیئة الرشعیة للحقوق واالصالح( د رمضان په پن�مه د
دې . معترب حقوقي سازمان هم د برما د قضیې په اړه یوه مهمـه اعالمیـه نرشـ کـ�ه

مثل املـؤمنین پـه تـوادهم وتـراحمهم ( له اعالمیه کې په دې حدیثسازمان په خپ
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په استناد رسه وویل چې د برما مسل]نان زموږ د بـدن یـوه ) وتعاطفهم مثل الجسد
 خـو مـوږ، چـې زمـوږ د بـدن پـه دې $و$ـه اور بلیـ�ي، ډېـره مـوده کیـ�ي، $و$ه ده

اسـالمي او پـه پـه اعالمیـه کـې . بیغمه او د غفلت پـه خـوب ویـده یـو) مسل]نان(
�ان��ي تو:ه عرo حکومتونه توبیخ شوي وو چې ولې تراوسه د دې موضوع پـه اړه 

په دې اعالمیه کې له عرo حکومتونو غو تل شوي وو چې هغـه برمـایي ، غافل دي
لـه دې هیوادونـو دې ، نامسل]ن کار:ر چې په عرo هیوادونو کـې مـزدورۍ کـوي

  . صادي فشار راوړل يشوایستل يش ترUو د برما په حکومت اقت

د رمضان د میاشتې په اوومه نی�ه د ترکیې حکومت هم په لوم�ي �ل د برمـا 
د دې هیواد د رئیس الـوزراء رجـب طیـب اردوغـان ، د قضیې په اړه غرب:ون و ود

) حسـین طـایریفیردي( او د عدالت او پراختیا :وند مرسـتیال) بکیر بوزداغ( نائب
د برما د حکومت چلند تقیبح ک� او پـه دې اړه یـې د  دواړو د مسل]نانو په وړاندې

  . ن�یوالې موقف :یرۍ غو تنه وک�ه

د برما په اړه د اسالمي امارت د بیداروونکې اعالمیـې تـر صـدور وروسـته پـه 
دومره کم زما� وا$ن کې له مختلفـو معتـربو جهـاتو د داسـې غرب:ونونـو راپورتـه 

، او مطبوعاÁ پام او تل پـه ډا:ـه کـوي کیدل او د برما قضیې ته د ن�یوال سیايس
چې د برما د مستضعفو او مظلومو مسـل]نانو پـه مالتـ� د اسـالمي امـارت لـوم�� 

  . مخلصانه غ� خپل مطلوب هدف ترالسه ک�ی دی

په داسې حال کې چې اسالمي امـارت پـه اعالمـي برخـه کـې لـه خـورا ډېـرو  
، هم وررسه معاندانه چلند کوي ن�یوالو موانعو رسه مخامخ دی او ن�یوال مطبوعات

، خو دا چې بیا هم د اسالمي امارت غ� د ن�ۍ :وټ :ـوټ تـه رسـی�ي او اولسـونه
یـوازې یــې الهـي مرســته او د نــ�ۍ د ، تنظیمونــه او افـراد رابیــداروي، حکومتونـه

  . مستضعفو مسل]نانو په اړه د امارت د مخلصانه کردار برکت بللی شو
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ین املليل او بین االسالمي مسائلو رسه همداسـې لـه باید ووایو چې د دا ډول ب
کـوالی يش د اسـالمي امـارت ، بصیرت نه ډک او په مناسب وخـت مناسـب چلنـد

په �ان��ي ډول د اسـالمي امـت مسـائلو تـه . ن�یوال اعتبار ته نوره هم وده ورک�ي
اعتناء او له شته امکانـاتو پـه اسـتفاده یـې پـه ننـR دریـدل پـه اسـالمي امـارت د 

  . سل]ن امت باور نور هم �واکمنويم

نن سبا بې له تردیده ویلی شو چې موږ په هغه زمانه کې اوسو چې نبي کـریم 
نن سبا ) بدأ االسالم غریبا وسیعود ک] بدأ( صلی الله علیه وسلم یې یادونه ک�ې وه

نااشنا او بې Uوکه مخلـوق بلـل ، مسل]نان د ن�ۍ په :وټ :وټ کې تر $ولو غریب
کلتـوري ، اقتصـادي، مسل]نان د ن�ۍ په :وټ :وټ کې له مختلفو سیايس. کی�ي

چـې پـه وړانـدې یـې د کفـري رژیمونـو ، او روا� مصائبو رسه الس او :ریـوان دي
  . غوندې تش په نامه مسل]ن حکومتونه هم په نا�واCردانه تو:ه :ونR پاته دي

یـوازې هغـو نن سبا د مستضعفو مسل]نانو سرت:ې د ن�ۍ په :وټ :وټ کې 
چـې د اسـالمي امـت د عـزت او رسلـوړۍ لپـاره مبـارزه ، مسلحو مجاهدینو ته دي

Uرن�ه چې د افغانستان اسالمي امارت د اسالمی ن�ۍ په سطحه یوه له مهمو . کوي
بایــد چــې د خپلــو ن�یوالــو ارا§نــدانو او ، جهــادي اســالمي خو�pــتونو Uخــه دی

او لکـه Uن�ـه یـې چـې د برمـا د ، ريمخلصینو هیلې او ارزو:انې همیشه په یاد ولـ
مسل]نانو Uخه په خپل وخت مالت� Uر:ند ک� همداسې د امت نورو قضایاو ته هم 

موږ باور لرو چې الله تعـالی بـه د اسـالم او مسـل]نانو پـه مالتـ� د . متوجه واويس
اخالص په هر حرکت کې برکت اچوي او په کوچنیو ه�و به لوی لوی نتـائج مرتـب 

  . ءاللهان شا. کوي
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 حتی د نامسلQنو، اسالمي نظام د pولو په خیر دی

  میالدي ۲۱جون/ /۲۰۱۶

په دې بهیر کـې یـو لـوی ، ن�ۍ د تهذیبونو او افکارو د $کر له مرحلې تیری�ي
مبحث د اسالمي نظام د اعـادې او د اسـالمي حاکمیـت د هیـرې شـوې فریضـې د 

ظامونو د اعادې لپارې سـ�ې او په :Dو هیوادونو کې د اسالمي ن. راژوندي کولو دی
خو ن�یوال کفار که تـر خپـل مـنh هـر Uـو رسه غو ـه او . تودې مبارزې روانې دي

چـاړه دي م�ـر یـو حــد مشـرتک او د اتفـاق نقطـه لــري او هغـه دا چـې د اســالمي 
حاکمیت یا سیايس اسالم په وړانـدې $ـول رسه یـو الس او تـر وروسـتZ کچـې پـه 

  . ې ديد منانه او بدبینانه موقف ک

د اسالمي نظام په خالف په ن�یواله کچه پـراخ تبلیغـات شـوي او ال هـم روان 
کفار خو هسې د اسالم د منان دي حتی په مسل]نانو کې اوس دې فکر �ای . دي

نیولی چې د اسالمي نظام په �ای د غرب لیربال نظامونه د برش د هوسـاینې لپـاره 
ر کې اسالمي نظـام هغـه پدیـده ده خو حقیقت دا دی چې په عميل ډ:. :�ور بويل

چې د بل هر نظام په پرتله په کې د برشیت حقوق  ه ثابت او تسجیل شوي او هـر 
  . حقدار ته یي خپل حق په  ه طریقه ثابت ک�ی دی

  . راځئ يوې بيلګې ته ځير شو

همدا نن مې په افغانستان کې د غیرمسلمو اقلیتونو لکه هندوانو او سـیکانو د 
په راپور کې په تیرو Uلویpـتو کلونـو کـې د . یو تحقیقاÁ راپور لید وضعیت په اړه

  . دې نامسل]نو اقلیتونو په وضعیت پل�نه شوې وه او له هغوی Uخه پو تل شوي و
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له راپور Uخه په Uر:نـده معلومیـده چـې دغـه نامسـل]ن اقلیتونـه پـه تیـرو 
ر وروسـتZ کچـې Uلویpتو کلونو کې د کمونیزم او دموکراسZ په نـوم نظـامونو تـ

م�ـر هغـه یـوازینی نظـام چـې دوی تـرې ، �پيل او د هیواد پریpـودو تـه اړ کـ�ي
خوشاله وو او د دوی حقوق یي محفوظ ساتيل وو د طالبانو اسالمي امارت و چې نه 

مالونه او ملکیتونه غصـب شـوي او نـه هـم ، خو په کې د غیرمسلمو اقلیتونو �مکې
  . ک�ی و ورباندې چا د الس پورته کولو جرأت

په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو د $ولنې د معلوماتو له مخـې د ثـور لـه 
خـو د . زره تنه هندو او سیک ذمیان اوسیدل ۲۲۰انقالب وړاندې په دې هیواد کې 

کمونیستي واکمنZ په اوږدو او کورنیو ج��و په پ�او کـې زیـات شـمیر لـه هیـواد 
ه هندوان او سیکان پـه افغانسـتان کـې پاتـه زر  U۱۵خه تیpتې ته اړ شول او یوازې 

  . شول

کله چې اسالمي امارت د قدرت وا:ې په الس کې اخیستې نـو پـه افغانسـتان 
زره هندو او سیک اقلیتونـو اوسـیدل چـې د طالبـانو دواکمنـZ تـر پایـه دا  ۱۵کې 

�کـه د دې اقلیتونـو رس او ، شمیر کم نه شو بلکې پیوسته د زیاتېدو په حال کـې و
خو د حامدکرزي په مرشۍ د . خوندي وو او کوم ظاملانه چلند وررسه نه کیده مال

دموکراتیک نظام له راتلو رسه یـو �ـل بیـا د دې نامسـل]نو اقلیتونـو پـه مـالونو او 
له همدې امله د حامدکرزي د واکمنـZ پـه دوره کـې . ملکیتونو باندې چور :� شو

  . اړ شول او یوازې دوه زره پاته شولزره هندوان او سیکان له هیواده په تیpته  ۱۳

هندوان او سیکان وایي چې د ارشف غني په دوره کې هم د حکـومتي زورورو 
لخوا د دوی په جایدادونو چور :� دی له همدې امله په یوشمیر والیاتو کې د دوی 

پـه دې ډول همـدا . $ول ملکیتونه غصب شوي او دوی د هیواد پریpودو ته اړ شوي
تنه له هندو او سـیک اقلیـت رسه تـ�يل کسـان  ۱۳۵۰ستان کې یوازې اوس په افغان
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شتون لري او هغوی هم چې حتی د مـ�و هـدیرې او د عبـادت �ایونـه یـي غصـب 
  . شوي له هیواده په تیpته دي

هندوان او سیکان وایي چې د دوی رس او مال یوازې د طالبانو اسـالمي نظـام 
تبعیيضـ چلنـد نـه کیـده بلکـې کـوم په حکومتي ادارو کې وررسه ، خوندي ک�ی و

  . حقوق چې مسل]ن افغان ته ورکول کیدل دوی هم ترې په مساوي تو:ه برخمن و

خو له اسالمي امارت پرته په نورو نظـامونو کـې د دوی مـال تـه هـر Uـوک د 
په حکومت کې وررسه تبعیيض چلند کی�ي او هی�ـوک . تیارې م�ۍ په نظر :وري

  . یي غ� نه اوري

ان Uخه په واضحه معلومی�ي چې اسالمي نظام حتی د نامسـل]نو له دې جری
لپاره هم د خیر او سوکالZ ضامن دی د مسل]نو لپاره خو په هر لحاظ د عز§ند او 

  . ارام ژوندانه نعمت له �انه رسه لري
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  د امت مسائل ـدریم فصل ــ

 ۍ یې اغیزېZاو په اسالمي ن nیوال جنZی نZلوم  
  ؟؟؟ ډول اسالم د منلو دیآخر دوی ته کوم  
  دبرما غمیزه او زموږ بوداخېل  
 د اتاتورک په ترکیه کې د اردوغان حیثیت  
  ونهrپردي پو  
 امت ه:غه امت دی  
 بیت املقدس د تاریخ په لوړو او ژورو کې  
 د ثبات او وفا غربګ سمبولونه، دکتور عمر او مال عمر  
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  لوم�ی ن�یوال جنs او په اسالمي ن�ۍ یې اغیزې

  ۲۰۱۴ا:ست// ۲۱

م کال د جوالی میاشـت وه چـې د اروپـا پـه زړه کـې د  ۱۹۱۴سل کاله پخوا د 
دا ج�ــ�ه چــې پــه پیــل کــې د دوو هیوادونــو اتــریش او . یــوې ج�ــ�ې اور ول�یــد

وروسته یـي $ـولې اروپـا او حتـی د نـ�ۍ $ولـو براعظمونـو تـه ، رصبستان ترمنh وه
ې پـورې Uـه بانـدې Uلـور کالـه م کال تر نومرب میاشت ۱۹۱۸ج��ې د . رسایت وک�

خو په دې موده کې یـي نـ�ۍ او برشـیت تـه داسـې زیانونـه واړول چـې ، دوام وک�
همدا المل و چې د اروپایانو دا جنـR لـوم�ی . تردې پخوا کومې ج��ې نه و اړويل

  . ن�یوال جنR وبلل شو

  د لومړي نړيوال جنګ عوامل 
نـو پن�ـه مطـرح ، عه کـوود شلمي پی�ۍ په پیل کې که د اروپا وضعیت مطال

، قوتونه مو مخـې تـه را�ـي چـې دغـه مهـال یـي تـرمنh د �ـواک سـیايل روانـه وه
هن�ــري  –د روســیې تــزاري امپراطــوري او د اتــریش ، املــان، فرانســه، ان�لســتان

  . امپراطوري چې په دې لیکنه کې ترې یوازې په اتریش رسه تعبیر کوو

دا مهال ، h رقابت ته ادامه ورکولهدې زبر�واکونو په پرلپسې تو:ه تر خپل من
هر هیواد غو تل چې �ـان پـر نـورو د ، چې په اروپا کې نشنلیزم اوج ته رسیدلی و

امریکـا او سـمندرونو کـې ، افریقـا، دوی $ولو په آسیا. برالسZ س�یج ته پورته ک�ي
مستعمرات هم لرل چې ډېر �له یي د جنجال باعث د یـو بـل پـه مسـتعمراتو کـې 
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په دې رسبیره د خامو موادو د منـابعو پـه رس شـخ�ې او پـه رسحـدي ، السوهنه وه
  . سیمو کې اريض جنجالونه هم اوج ته رسیديل وو

دې پن�و قوتونو یو د بل په وړاندې پـ¶ ایتالفونـه هـم لـرل او �ینـي  ـکاره 
د بیل�ې په تو:ـه د روسـيې او اتـریش . سیالZ او جنجالونه یي هم ترمنh موجود و

فرانسې او املـان چـې د ، وخته د بالکان په سیمه کې سیايل روانه وه ترمنh له ډېره
نولسمZ پی�ۍ په اتیایمو کلونو کې سخت جن�ونـه رسه کـ�ي وو اوس یـي هـم پـه 

املان او ان�لسـتان بیـا پـه اقتصـادي او صـنعتي . �ینو سیمو النجې ترمنh پاته وې
. ه سـیايل بوخـت وودغه راز په سمندرونو د سلطې په برخه کي پـه پراخـ، ډ:ر کې

فرانسې او روسیې بیا ترخپل منh یو پ¶ ت�ون درلود چې په سختو حاالتو کې به یـو 
املان له اتریش رسه د :� نژاد لـه املـه تـودې اړیکـي او یارانـه . د بل مرسته کوي

د دوی پــه :اونــ� کــې دغــه مهــال بــل مطــرح �ــواک د ترکیــي عــث]� . درلــود
ه املان رسه تودې اړیکي درلودې چې تر واک الندې عث]� ترکانو ل، امپراطوري وه

عث]� ترکانو له . سیمي یي د املا� مصنوعاتو لپاره د مناسب بازار حیثیت درلود
�که روسانو ترې پـه قفقـاز ، املان پرته له نورو اروپایانو رسه  ې اړیکي نه درلودې

ندر:ي د غـاړو دفارس خلیج او رسه سـم، ان�لیسانو ترې مرص، کې سیمې نیويل وې
فرانسې تـرې املغـرب او الجزائـر نیـويل و او ای�الیـا ، �یني سیمې قبضه ک�ې وې

  . ترې لیبیا او تونس قبضه ک�ي وو

په همدې وضعیت کې چې د اروپا دغه د �واک په نشه مست هیوادونـه یولـه 
د یـوې خطرنـاکې ج�ـ�ې ، بله په ویره کې وو او هر یوه بل ته د شک په سرت:ه کتل

  . ه وضعیت په پوره تو:ه اماده و چې یوازې یې یوې بهانې ته اړتیا درلودهلپار 

ــه د  ــدا بهان ــه  ۱۹۱۴هم ــون پ ــال د ج ــوه ۲۸م ک ــوده ش ــه موج ــریش . م د ات
پـه همـدې ورځ د ، امپراطورۍ له روس پلوه رصبستان رسه سخته د ـمني درلـوده
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ووژل  اتریش د امپراطورۍ ولیعهد آرشـیدوک فردینانـد د یـورصب اتریيشـ لخـوا
اتریش دا قتل د رصبستان کار وباله او رصبستان ته یې اخطار ورک� چـې کـه د ، شو

دې قتل د تحقیق لپـاره اتریيشـ پـالوي تـه د تحقیـق اجـازه ورنکـ�ي نـو بریـد بـه 
رصبستان د اتریش نور رشطونه ومنل م�ر د اتریيشـ پـالوي لخـوا . ورباندې وک�ي

همدې کې د املان مرش اتریش تـه ډاډ  په، په رصبستان کې د پل�نو رشط یي رد ک�
، املان به یي پـه $ـول قـوت ترشـا ودریـ�ي، ورک� چې که په رصبستان حمله وک�ي
د ، چـې روسـیه یـي پـه کلکـه ترشـا والړه وه، همدا المل و چې اتریش رصبستان تـه

  . جنR اعالن وک�

  جنګ پراخيږي 
، الن وکـ�مه اتـریش رصبسـتان تـه د جنـR اعـ ۲۸م کال د جوالی په ۱۹۱۴د 

Uرن�ه چې رصبستان د روسیې متحد و او پـه یـوازې �ـان یـي د اتـریش بریـد نـه 
روسیې د اتریش په مقابل کـې د جن�یـدو لپـاره خپـل �واکونـه ، شوای دفع کوالی

اماده ک�ل او د فرانسې لخوا په ورک�ل شوي ډاډ یي له رصبستان Uخه د دفـاع $�ـر 
دوه . یش متحـد املـان تـه $کـان ورکـ�په قضیه کې د روسیې مداخلې د اتر. وواهه

ور�ې وروسته د ا:ست په لوم�ۍ نی�ه داملان د قیرص لخـوا تـزاري روسـیې تـه د 
املان د ا:ست په دریمه په فرانسه هم حمله وکـ�ه او د فرانسـې . جنR اعالن وشو

  . په خوا یي خپل سرت عملیات چې له وړاندې یي ورته طرح جوړه وه پیل ک�ل

له پخوا یي ه�ه کولـه ، ل یو کمساری ن�یوال �واک بلل کیدهاملان چې دا مها
د همـدې لپـاره دوی لـه . چې خپل اروپایي سیاالن په تیره فرانسه او روسیه و$کوي

وړاندې طرح داسې جوړه ک�ې وه چـې لـوم�ی بـه د غـرب پـر خـوا پـراخ عملیـات 
کـې پـه د فرانسې له نیولو وروسـته بـه پـه رشق ، پيلوي ترUو فرانسه تس نس ک�ي

املان په یو پراخ برید کې د فرانسې په خوا پرمختR ته ادامـه . روسیه :وزار کی�ي
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په دې ل� کې املان اړ و چې بلژیک هیواد چې د فرانسې پـه الره پـروت هـم ، ورک�ه
Uرن�ه چې بلژیک هیواد په دې ج��ه کې بې طرفـه و . تر پو�ي :امونو الندې ک�ي

نو �که د ا:ست په Uلورمـه بریتانیـا ، انیا وپارولهد املان لخوا په بلژیک برید بریت
په ورپسې Uو ور�و کې مون�ه نی�رو او جاپـان هـم ، هم املان ته د جنR اعالن وک�

نـورو ، ج��ه چې $وله اروپايي نیولې وه، د املان په وړاندې په ج��ه کې ور :� شول
ل په مسـتعمراتو بحرالکاهل او افریقا کې یو د ب، په لرې ختیh. وچو ته هم وغ�یده

د ن�ۍ نور هیوادونه هم په ج��ه کـې ور:ـ� شـول تـردې چـې د ، بریدونو پیل شول
لـه دې . ته ورسـید ۲۸ج��ې ترپایه له دواړو خواوو د جن�یدونکو هیوادونو شمیر 

عث]� امپراطوري او بلغاریه په یوه صف کـې وو چـې محـور ، اتریش، جملې املان
امریکـایي او اسـیایي ، اروپـایي ۲۴بـل کـې یـې قواوې ورتـه ویـل کیـدې او پـه مقا

  . هیوادونه وو چې متحدین یې بلل

بلژیـک ، د جنR په پیل کې چې املان د فرانسې په خوا کوم عملیات پیل ک�ل
ان�لیيسـ او ، خـو د فرانسـوي، او د فرانسې د خاورې �یني برخې یي النـدې کـ�ې

تردې چـې ، ه $په ودریدبلژیکي �واکونو د رسسخت مقاومت له امله یي پرمختR پ
پـه دې . دواړه خواوې دسن�رونو په کیندلو او ثابـت جنـR پـه دوام مجبـور شـول

د متحـدینو قـواوو د ، جبهه کې یوه سرته پېpه د بلژیک حدودو کې رامن�ته شـوه
دوی د ، املا� �واکونو د لوم�ي خط تر پpو الندې �مکې تـه تونلونـه ورتیـر کـ�ل

$نه منفجره مواد �ای پـه �ـای  ۴۱۰تونلونو کې  ۱۹دې په املا� �واکونو تر پpو الن
کیلـومرته لـرې پـه  ۲۲۵دا انفجار چې غ� یي . ک�ل او بیا یي په یو �ل انفجار ورک�

د شاوخوا لس زره املا� �واکونو په وژلـو یـي د دې هیـواد ، لندن کې واوریدل شو
  . لوم�ۍ کر ې ته دروند زیان واړاوه

ه بن بست رسه مخامخ و په ختـیh کـې یـي برالسـی املان که په لویدیh کې ل
په ختیh کې املا� �واکونو د تزاري روسیې لpکرو ته پرلپسې مـاتې . دریh درلود
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زره رويس عسکر یي ژوندي ونیول او پراخـې سـیمې یـي تـرې النـدې  ۱۲۵، ورک�ې
، په همدې مهال د اتریش او رصبستان په جبهو کې هـم ج�ـ�و زور نیـولی و. ک�ې
په مـی میاشـت  ۱۹۱۵یا د ج��ې په پیل کې د املان او اتریش متحده وه خو د ای�ال

پـه مسـتعمراتو کـې هـم ، کې یي لوری بدل ک� او د متحدینو په صف کې ودرېـده
تو:و او :Dو نـورو سـاحيل سـیمو ، د افریقا په کامیرون، مهال ج��ې زور واخیست

 ۶۰لـه بلـې خـوا . پیل ک�ل کې متحدینو په املا� مستعمراتو او پو�ي اډو بریدونه
زره جاپا� �واکونو د چین په ساحل د املان په سرته اډه چینR تایوي باندې پـراخ 

دغه راز د فالکلند او لري ختـیh پـه حـوزو کـې هـم ان�لیيسـ اواملـا� ، برید وک�
د مستعمراتو په ج��و کې املانیان یـوازې د افریقـا د ختـیh . �واکونو رسه ونpتل

ج��ه کې بریايل شول او په نورو ج��و کې یي له اروپا بهر تقریبا $ول  تان�ا بندر په
مستعمرات له السه ورک�ل او �واکونه یي له مقاومت وروسته متحدینو تـه تسـلیم 

  . شول

  عثماني خالفت په جنګ ورګډيږي
د شلمې پی�ۍ په پیل کې که د اسالمي ن�ۍ وضعیت تحلیلوو نو په لنـ�و یـي 

په افریقایي لویه وچه کې $ول اسـالمي هیوادونـه د : والی شوان�ور داسې وړاندې ک
هنـد او اوسـنی پاکسـتان هـم د ، ای�الیا اون�لسـتان لخـوا اشـغال شـوي و، فرانسې

ایران د روسیې او ان�لستان تـرمنh پـه مـنh نـیم شـوی او د ، ان�لستان مستعمره و
کـې اسـالمي  د بالکـان $اپووزمـه او قفقـاز پـه سـیمو، نفوذ په سیمو ویشل شـوی و

د من�نZ اسیا اسالمي هیوادونـه ، خاورې روسیې له عث]� ترکانو الندې ک�ې وې
د عـث]� ، په درسته نـ�ۍ کـې یـوازې افغانسـتان، هم د روسانو تر تسلط الندې و

امپراطورۍ ملحقات او د جزیرة العرب �یني صحرایي سـیمې وې چـې مسـل]نانو 
�ۍ کـې یـوازې عـث]� خالفـت �ـواکمن په اسـالمي نـ. پرې په خپله تسلط درلود
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د بالکان په �ینو سیمو او د من�ني ختیh په عرo هیوادونو ، هیواد و چې په ترکیه
  . یي سلطه درلوده

عث]� امپراطوري دا مهال د خپل تـاریخ پـه تـر $ولـو بـدحالت کـې وه چـې 
پـه  ترکان چې Uو پی�ۍ یي. نوم ایpی و) مریض شخص( اروپایي سیاالنو یي پرې د

په وروستیو کې د نویـو علومـو او تخنیـک پـه چـاره کـې لـه ، اروپا سیوری پروت و
اروپایي سیاالنو وروسته پاتې وو او همدې چارې پـرې پخـوا� رقیبـان زړور کـ�ي 

  . وو

فرانسـه او ان�لسـتان لـه پیـاوړي ، کله چې د عث]� خالفـت سـیاالن روسـیه
ث]� ترکانو ولیدل چې املان په ع، املان رسه په ج��ه بوخت او سخت و�پل شول

عث]� ترکانو له املان رسه د تودو اړیکو درلودلو له املـه او ، ج��ه کې برالسی دی
په دې هیله چې له �پل شویو متحدینو بـه انتقـام واخـيل او پخـوانZ نیـول شـوی 

مه په ج��ه ور:ـ� او  ۲۹م کال د اکتوبر په  ۱۹۱۴د ، سیمې به بیرته ترې ولجه ک�ي
  . ملان په پلوۍ یي د متحدینو په خالف د ج��ې اعالن وک�د ا

چې د اروپـایي اسـتع]ر:رو رسه پـه ج�ـ�ه ، عث]� ترکانو داهیله هم درلوده
کې له  کیلتیا وروسته به په $وله اسالمZ ن�ۍ کې داستع]ر:رو په خالف د جهاد 

  . يپه فتوی رسه مسل]نان راپورته او اروپایان به له اسالمي سیمو وش� 

د ، خو دا چې د عث]� ترکانو اصيل هدف د بایللو سیمو بیرته ترالسـه کـول و
همدې لپاره دوی لوم�ی قفقاز ته د ج¦ال انور پاشا په مرشۍ سل�ونه زره پو�یـان 

په دام ، ترUو روسان چې په ختی�ه اروپا کې له املان رسه په ج��ه بوخت و، ولی�ل
لوړو کې له درنـو ج�ـ�و وروسـته سـخت  خودې لpکر د قفقاز په. کې  کیل ک�ي

زره ډېر ترکـي پو�یـان ووژل  ۹۰ویل کی�ي د قفقاز په ج��ه کې تر ، شکست وخوړ
ترکـانو بـل لpـکر د ، شول چې ډېری یي د س�ې هوا او یخ وهلو لـه املـه مـ�ه شـول
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، سوریې د حاکم ج]ل پاشا په مرشۍ د سینا د تې له الرې د مرص په خوا سوق ک�
ملانیانو په مالت� کو Ì کـاوه چـې د سـویز کانـال پـه نیولـو رسه لـه دې لpکر د ا

�کـه ان�لیسـانو پـه پرلپسـې . ختی�و مستعمرو رسه د ان�لیسانو رابطه قطعه ک�ي
تو:ه له خپلو مستعمراتو Uخه په ج�ـ�و کـې د انسـا� او مـايل منـابعو پـه حیـث 

بریتانیـا د پـوځ داسې ویل کی�ي چې حتی په لویدی�ه اروپـا کـې د ، استفاده کوله
پـه لـوم�ی ، یوپه دریمه برخه هندي مرتزقه وسلوال و چې د املان په ضد جن�یـدل

ن�یوال جنR کې د $ولو جن�یدلیو هندیانو شمیر تر یوملیون زیـات بلـل شـوی دی 
  . چې د ان�لیس په مالت� جن�یدل

د سویز کانال په ج��ه کې هم ترکي لpکرو شکست وخـوړ او تـر غـزې پـورې 
Rترکانو د قفقاز د جبهې غوندې په جزیرة العرب کـې پرلپسـې بـدې ، وک� یي شات

، کوی¶ او بیت املقدس د ان�لیيس لpکرو لخوا ونیـول شـول، بغداد. ماتې وخوړې
د ان�لیسـانو پـه . ان�لیيس لpکرو حتـی د سـوریې تـر حلـب پـورې پرمختـR وکـ�

د لویدي�والو په چې ، پرمختR کې سرت کردار د ترکانو په خالف د عربو د پاUون و
دغـه ان�لیيسـ . تاریخ کې د ان�لیيس جاسوس ای�ورډ الرنـس کارنامـه بلـل کیـ�ي

جاسوس چې Uو لسیزي یي په عربو کې کار ک�ی و او عرب یي د ترکانو پـه خـالف 
ملسويل و په پای کې بریالی شو چې د مکې مکرمې وايل حسـین بـن علـی چـې پـه 

��ې په سختو رشایطو کـې د عـث]� د لوم�ۍ ن�یوالې ج، رشیف حسین مشهور و
رشیف حسین چې د ترکـانو لخـوا د مکـې . خالفت په خالف پاUون ته تشویق ک�ي

مکرمې وايل $اکل شوی و اړخ یي بدل ک� او د ان�لیسـانوپه اشـاره یـي لـه ترکـانو د 
نوموړي چـې پـه قـاهره کـې د مرصـ او عـرo نـ�ۍ لپـاره . استقالل پاUون پیل ک�

عرب قبایل یي د ترکانو پـه خـالف جنـR تـه ، دفرت لخوا لوبیدهد�ان��ي ان�لیسی 
ان�لیسانو له دوی رسه د منفجره موادو مرسته کوله ترUو د جزیرة العـرب ، وه�ول

په لراوبر کې دترکانو لخوا د ریل :اډي غ�ول شوي کر ې والو�وي او د ترکي پوځ 
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کي پو�ونـه لـه ډېـرو د عربو پاUون په جزیرة العرب کې تر ، د اک]التو مخه ونیيس
  . ستونزو رسه مخامخ ک�ل او د ان�لیسانو بریا ته یي الره هواره ک�ه

  د ګاليپولي جګړه 
د لوم�ي ن�یوال جنR په ترڅ کې د :الیپويل په $اپوزمه کې پېpه شوې ج��ه 
یوازینZ ج��ه وه چې عث]� ترکانو په کې خپل ج��ه يیز ه¦ نندارې ته وړانـدې 

عث]� ترکانو د ج��ې له پیله . حدینو ته یي سخت شکست ورک�ک� او اروپایي مت
د تورې بحیرې او مدیرتانې بحیرې ترمنh د باسفور او دردنیل پـه تن�یـو کنـرتول 

دې چارې د ان�لیس او فرانسې سرت متحد روسیه له دې منعه ک�ې وه چـې ، درلود
د ، وق کـ�يخپل سمندري �واکونه د ج��ې جنوo او لویدی�و جبهاتو په خـوا سـ

همدې خن� د لرې کولو لپاره متحدینوفیصله وک�ه چې په هر قیمـت وي بایـد یـاد 
  . تن�ي په ترصف کې راوستل يش

دغـه مهـال د ، ونس« چرچیل چې وروسـته د بریتانیـا نخبـه سیاسـتوال شـو
نوموړي د دردنیل تن�ي او ورپسـې د اسـتانبول د . بریتانیا د سمندري قواو مرش و

دې ج��ې نقشه جوړه ک�ه او په لکونو �واکونه یي دې سیمې ته سوق  نیولو لپاره د
کال په فربورۍ کې لوم�ی په سمندري کpتیو او سمندر غـاړو  ۱۹۱۵ج��ه د . ک�ل

پـه دې ج�ـ�ه کـې ، کې پیل شوه او وروسته د :الیپويل په $اپوزمه کې را$ولـه شـوه
رشي یي د چرچیـل پـه زره فرانسوي �واکونه  کیل و چې م ۷۹زره برتانوي او  ۴۹۰

زره پو�یان  ۳۱۵د عث]� ترکانو لخوا د مصطفی ک]ل /اتاترک په مرشۍ . غاړه وه
ج��ې په میاشتو میاشـتو دوام وکـ� او دواړو خـواوو تـه سـخت تلفـات . جن�یدل
اروپایانو $ول وس وک� چـې پـه درد نیـل تن�ـي سـلطه راويل خـو ترکـانو ، ورسیدل

په دې ج��ه کې د ترکي لpـکر د مرشـ شـعار دا : تاریخ لیکي. سخت مقاومت وک�
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زه تاسو ته دا نه وایم چې :الیپويل ته الړ شئ او وجن�ی�ئ بلکې درته وایـم هلتـه : و
  . الړ شئ او م�ه شئ

م کال په دسمرب کې د اروپایانو پـه شکسـت پـای ۱۹۱۵په دې ج��ه کې چې د
نـیم لـک زیـات د ته ورسیده Uه کم دوه نیم لکـه د متحـدینو �واکونـه او تـر یـو 

د همــدې ج�ــ�ې بریــا ترکــي رسلpــکر . عــث]� امپراتــورۍ �واکونــه ووژل شــول
مصطفی ک]ل ته غیرمعمويل شهرت ورک� او نوموړی د عث]� خالفت په وسـلوالو 

مصـطفی کـ]ل وروسـته لـه . �واکونو کې د یو محبوب مرش په حیث مطـرح شـو
ن د خالفت په خـالف بغـاوت همدې اعتبار او شهرت Uخه په استفاده ترکي پو�یا

عث]� خالفت ته یي دپای $کی کیpود او نوې پـه سـیکولر نظـام والړه ، ته وه�ول
  . ترکیه یي رامن�ته ک�ه

  د جګړې وروستۍ صحنې 
م کال کې رسه له دې چې د ج��ې دری کاله تیر شوي و او لـه دواړو  ۱۹۱۷په 

بست له حالت رسه مخـامخ ج��ه کامال د بن ، خواوو په میلیونو کسان وژل شوي و
د ج��ې په اصيل ډ:ر/ لویدی�ه جبهه کـې د املـان او متحـدینو تـرمنh ثابتـه . وه

د ج�ـ�ې دا . لوم�ۍ کر ه پرته وه او په یوبل یي ډزو او Ôبارونو ته ادامـه ورکولـه
د مانش له دریاب Uخه بیا تر سـویس پـورې ، کر ه چې له ژورو خندقونو جوړه وه

  . کیلومرته اوږدوالی یي درلود ۶۵۰غ�یدلې وه چې 

املانیان چې په �مکنZ ج��ه کې له بن بست رسه مخامخ وو ه�ه یـي وکـ�ه 
دوی د مخـالف اړخ پـه  ـارونو او جن�ـي ، چې هوایي او سمندري ج��ه پیل کـ�ي

له بلې خـوا یـي د اوبتلونـو پـه توسـط د مخـالفینو پـه ، کر و Ôبارونو ته زور ورک�
د سمندري ج��ې په ترڅ کې املان په پرلپسې تو:ه Uـو  .کpتیو بریدونه پیل ک�ل

دغه مهال چې د امریکا متحده ایاالتو د یو غیر اروپایي ، ان�لیيس بی�ۍ غرقې ک�ې
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د ج�ـ�ې لـه دواړو خـواوو رسه یـې د ، زبر�واک په حیـث بـې طرفـه دریـh درلـود
 خــو Uرن�ــه چــې امریکایــان. قرضـونو د ورکــ�ې او وســلو پلورلــو معــاملې درلــودې

املان نه خو ول چې امریکایي بی�ۍ دې متحـدینو تـه ، متحدینو ته ډېر ورن�دې و
م کال په اپریل کې په اطلس بحـر کـې پـه  ۱۹۱۷املا� اوبتلونو د . مرستې ورسوي

د دې پیpې په ، امریکایي بی�یو برید وک� او له سپرو امریکایانو رسه یې ډوبې ک�ې
په خالف د ج��ې اعالن وک� او خپل تـازه تعقیب د امریکا ولسمرش ویلسن د املان 

  . دمه �واکونه یي د ج��ې جبهاتو ته ولی�ل

، که په ج��ه کې دتازه دمه امریکایانو شاملیدل د متحدینو لپاره  ـه زیـری و
خو بله غاړه د همدې کال په اکتوبر کې په روسیه کې د والدیمیر لنین او تروتسکي 

ي سـلطنت یـي چپـه کـ� او لـه کامیـابZ تـزار ، په مرشۍ بلشـویکانو انقـالب وکـ�
د ج�ـ�ې لـه ، سمدستي وروسته یي په ن�یواله ج��ه کې خپله o طريف اعالن کـ�ه

  . صف Uخه د روسانو وتل متحدینو ته بد خرب و

م کال په مارچ کې املانیانو په لویدی�ه جبهه کې یو �ل بیا زورآزمایل ۱۹۱۸د 
د متحـدینو �واکونـه ، ات پیل کـ�لدوی د متحدینو په کر ه پراخ عملی، پیل ک�ل

  . یي پرشا ک�ل خو املانیان د پاریس په نیولو ونه توانیدل

د همدې کال په جوالی کې متحدینو د فرانسوي جـ¦ال فردینانـد فـوش تـر 
مرشۍ الندې په املا� کر ه �واo برید پیل کـ� او املانیـان یـي لـه ماتیـدونکي 

�ې $ـولې خـواوې سـختې �پـل شـوي دغه مهال چې د ج�. حالت رسه مخامخ ک�ل
په میلیونونو عسکر یي لـه السـه ورکـ�ي و او اقتصـادي بنسـ�ونه یـي لـه پpـو ، وې

دوی ، املانیان په دې پوه شول چې نور ج��ې ته دوام نـه يش ورکـوالی، لویديل وو
نی�ه په لویدی�ه جبهه کـې لـه متحـدینو رسه د  ۱۱لوم�ی د همدې کال د نومرب په 

له همدې فرصت نه په اسـتفاده د املـان قیرصـ ، ارداد السلیک ک�موقت اوربند قر 
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په املان کې نـوي انتقـايل حکومـت واک ، واک پريpود او هالن� ته وتpتی ۲ویلیم 
  . په الس کې واخیست او همدا تغیر د املان د شکست منلو په معنی و

له شکست منلو وروسته جنR عمال پـای تـه ورسـید او د متحـدینو لخـوا لـه 
د وارسا موافقـت نامـه ، ترکیې او اتریش Uخه د تاوان اخیستلو بهیر پیل شو، انامل

دا هیـواد یـي تـر ، م کال په جون میاشت کې په املان باندې تحمیل شو۱۹۱۹چې د 
دبیل�ې پـه تو:ـه متحـدینو پـه املـان . سختو محدودیتونو او غرامتونو الندې ونیو

  : ومنله چې

، ۍ به ان�لیستان او فرانسې ته ورکول کیـ�يداملان $ولې جن�ي او تجاري بی� 
املان به په $ولـو هیوادونـو او ، املان به همدې هیوادونو ته Uو کاله کpتZ جوړوي

املـان بـه ، مستعمراتو کې په خپلو شتمنیو سرت:ې پ�وي او متحدینوته به یي بpـي
ن به لس املا، پن�ه زره ارابې اور:اډي او یونیم لک مو$ر د متحدینو لپاره تولیدوي

 ۶املـان بـه ، بلژیـک او ای�الیـا تـه صـادروي، کاله زیات مقدار زغال سنR فرانسې
املان بـه د ، ملیونه سرتلینR لیره په نقدي تو:ه متحدینو ته ورکوي ۶۰۰ملیارده او 

کاله فرانسې تـه پریـ�دي ترUـو هغـوی چـې Uـومره یـي  ۱۵سار د ډبرو سکرو کان 
د سمندري او هوایي �واکونو د درلودلو حـق  املان به، خو ه وي زغال ترې وچلوي

خپل پو�ي �واک به یوازې سل زره عسـکرو تـه ، اضافه عسکر به نه جلبوي، نه لري
  . را$ی�وي چې $ان�ونه او درنې وسلې به نه لري

په لوړو قیودو رسبیره دغه پریک�ه لیک نور هم :Í هیpوونکي مـواد درلـودل 
دغه راز یي د خپلو ميل شتمنیو ، السه ورک�ېچې له امله یي املان پراخې �مکې له 

فیصـده د جسـتو او  ۷۵، فیصده د زغـال سـنR ۴۵، فیصده د اوسپنې ۵۵له جملې 
د همـدې پریکـ�ه لیـک سـخت رشایـط . فیصده د رسپو کانونه له السه ورکـ�ل ۵۷

باعث شول چې په املان کې ملتپالنه او د نورو اروپایانو په نسبت دکرکې احسـاس 
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، او په حقیقت کې همدا پریک�ه لیک د دوهـم ن�یـوال جنـR باعـث شـووده وک�ي 
  . هغه جنR چې له ن�یوالو یي لوم�نی ن�یوال جنR هیر ک�

 Rهغه ارقام چې په وروستیو کې په ډا:ه شوي وایي چې په لوم�ي ن�یوال جن
کې د فرانسې Uلورمیلیونه او سـل زره کسـان ووژل شـول چـې د دې هیـواد د $ـول 

د بریتانیـا اوه نـیم ، میلیونـه ۳دغه راز د املـان ، لسمه برخه تشکیلوينفوس یو په 
میلیونـه او سـل زره کسـان ووژل  ۷د امریکا یولک او پن�لس زره او د روسیې ، لکه

په ج��ه کې په ملیونونو کسان معیوب او زخمیان هـم شـول او نـ�دې پن�ـه ، شول
  . ملیونه انسانان په کې نادرکه شول

  لومړۍ نړيوالې جګړې اغيزې په اسالمي نړۍ د
لوم�ۍ ن�یوالې ج��ې $ولې خـواوې زیـاCنې کـ�ې چـې پـه دې لـ� کـې یـي 

د محـور قـواوو . اسالمي امت ته هم پراخ زیانونه واړول او ډېر تغیرات یي راوسـتل
د عـث]� ترکـانو ، له شکست رسه عث]� امپراطوري هم متحدینو ته تسلیم شـوه

کلنې امپراطـورۍ د سـقوط او پـای پـه  ۸۰۰ی د همدا شکست په حقیقت کې د دو 
م کال په ا:ست کې متحدینو پـه عـث]� ترکـانو بانـدې هـم یـو  ۱۹۲۰د . معنی و

دغـه . داسې رشموونکي معاهده السلیک ک�ه لکه په املان یي چې تحمیـل کـ�ې وه
معاهده چې د سور په  ار:و$ي کې د متحدینو او عـث]� ترکـانو تـرمنh السـلیک 

په معاهده کې عث]� ترکانو ومنلـه ، � خالفت په کې عمال له من�ه الړعث] ، شوه
اروپا او افریقا کې به $ـولې �مکـې او د ترکیـې د اصـيل خـاورې :Dـې ، چې په اسیا

پـه دې تو:ـه عـث]� . ساحيل سیمې له السه ورکوي او متحدینو ته به یي پریـ�دي
تر ج�ـ�ې پخـوا د عـث]� ، فیصده تر واک الندې سیمې له السه ورک�ې ۸۰خالفت 

خو د دې پی]ن له مخې د ، میلیونه مربع کیلومرته ته رسیده ۳امپراطورۍ وسعت 
پـه دې . لکـه مربـع کیلـومرته تـه راکمـه شـوه ۶عث]� امپراطورۍ د واک سـاحه 
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چې باسفور او دردنیل تن�ي چې دا وخت عمال ، رسبیره په عث]� ترکانو ومنل شوه
اژه سمندر:ی او پـه . ال وو بین املليل قواوو ته به یي پری�ديد متحدینو لخوا اشغ

په اسیایي برخه کې به د ترس . مدیرتانه کې مهم $اپو:ان به ای�الیا او یونان ته بpي
په ش]ل ختیh که بـه د ارمنیـانو دولـت پـه ، او ازمیر ساحيل  ارونه یونان ته بpي

خوا رامن�ته شوي هیوادونه بـه په جزیر ة العرب کې د ان�لیسانو ل، رسمیت پیژ�
  . هم په رسمیت پیژ� او کردانو ته به د خودمختاره حکومت جوړولو حق ورکوي

د دې معاهدې له مخې جزیرة العرب رس] د عث]� ترکـانو لـه السـه ووتلـه 
، کویـ¶، پیکـو تـ�ون لـه مخـې عـراق -چې د فرانسې او ان�لستان ترمنh د سایکس

نو مستعمره شول او سوریه او لبنان د فرانسې پـه برخـه اردن او فلسطین د ان�لیسا
د عث]� امپراطورۍ لخوا دا معاهده چې سیايس مرشانو السلیک کـ�ې . ورسیدل

همـدا المـل و چـې پو�یـانو پرلپسـې ، د ترکي پو�یـانو لپـاره د منلـو وړ نـه وه، وه
نـوم مصطفی ک]ل پاشا چې پـه ن�یوالـه ج�ـ�ه کـې یـي ، مخالفت ته ادامه ورکوله

د خالفت د مرشتابه په خالف د ترکي پوځ له همـدې نارضـایت Uخـه :�ـه ، :�لی و
. ناراضه پو�يان یي بسیج ک�ل او د خالفت په وړانـدې یـي بغـاوت وکـ�، پورته ک�ه

د متحدینو لpکرې یي د ترکیـې لـه اصـيل ، مصطفی ک]ل عث]� خالفت ړنR ک�
د عـث]� . کیـه یـي رامن�تـه کـ�هسیمو وایستلې او په سیکولر نظریه والړه نوې تر 

چې پی�ۍ پیـ�ۍ ، خالفت په ړن�یدو رسه د مسل]نانو هغه ن�یوال قوت له من�ه الړ
لــه ن�یوالــو زبر�واکونــو رسه یــي د ، یــې د اروپــایي تجــاوز:رو مخــه ډب کــ�ې وه

مسل]نانو په Cایند:Z سـیايل کـوالی شـوای او یـو د پـاموړ ن�یـوال �ـواک :Dـل 
انو له شکست وروسته مسل]نان بیا هی�کله په ن�یوالو قضایاوو دعث]� ترک. کیده

بلکې د کفري زبر�واکونو د خپل من�ـي ، کې له یوه قوي دریh رسه راپورته نه شول
  . سیالیو پpو ته ولوېدل
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که په اسالمي ن�ۍ د لوم�ۍ ن�یوالې ج��ې اغیزې په لن�و راخالصه کـوو نـو 
ملقدس یـو �ـل بیـا د صـلیبي ان�لیيسـ له دې ج��ې رسه بیت ا: داسې ویالی شو

�واکونو الس ته ولوېد او هغوی ورته د ن�ۍ له :وټ :وټ Uخه د یهودانو راوسـتل 
پیکو ت�ون په ر»ا کـې پـه Uـو برخووویشـل  –متحدعرب وطن د سایکس . پیل ک�ل

لبنـان او سـوریې پـه نومونـو نـوي واړه ، حجاز، فلسطین، اردن، عراق، د کویت، شو
پـه عربـو کـې د . �ته شول چې د فرانسې او ان�لیس مستعمرات ووحکومتونه رامن

چې په نتیجـه کـې یـي د ترکـانو او ، ملت پالنې او پان عربیزم روحیه راژوندی شوه
اتاترک چې عرب او اسـالم یـي یـو شـی بلـل د . عربو ترمنh قومي د مني پیل شوه

o دینه حکومـت  ،عربو رسه د رقابت له امله یي له اسالم رسه هم د مني پیل ک�ه
یي رامن�ته ک� په عرo رسم الخط او :Dـو اسـالمي احکـامو یـي بنـدیز ول�ـاوو او 

  . اذان یي له عرU oخه په ترکي واړاوه

د دې ج��ې په نتیجه کې په ایـران بانـدې د روسـیې او ان�لـیس اسـتع]ري 
د قفقــاز او بالکــان پــه ســیمو کــې د عــث]� ، پنجــې نــورې هــم مضــبوطې شــوې

ــ ــوې واړه امپراط ــدې او ن ــته ولوې ــدینو الس ــیمې د متح ــتې س ــل]ن میش ورۍ مس
، دې ج��ې مسل]نانو تـه �ـا� زیـان هـم درلـود، جمهورتونه په کې رامن�ته شول

عث]� ترکانو چي هیله يي درلوده په دې ج��ې رسه به د ن�ۍ مستعمره مسل]نان 
، وتوانیـدل د هنـد د ان�لیس په وړاندې وجن�وي باملقابل ان�لیسـان او فرانسـویان

او افریقایي اسالمي هیوادونو په لکونو مسل]نان د دا روپا او من�ني ختیh ، پنجاب
  . په جبهو کې د عث]� خالفت په ضد وجن�وي

په اسالمي ن�ۍ د دې ج��ې یو مثبت اغیز دا و چې په اسالمي امت کـې یـي 
پـه . زیاتـه کـ�ه د ان�لیس او نورو اروپایي استع]ر:رو پـه خـالف د کرکـې روحیـه
تـردې چـې پـه ، افغانستان کې د ان�لیسانو په خالف عمومي نفرت اوج تـه ورسـید

، م کال کې ان�لیس پلوی مرشـ امیـر حبیـب اللـه د افغانـانو لخـوا ووژل شـو ۱۹۱۹
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غـرب او جنـوب Uخـه ان�ریزانـو ، افغانانو په داسې حال کې چې هیواد یي له رشق
  . ن ک�ه او په دې مبارزه کې کامیاب شولبشپ�ه خپلواکي اعال ، محارصه ک�ی و

د لوم�ي ن�یوال جنR له امله په لوم�ي �ل په هند کې دان�ریزانو پـه خـالف 
مسل]نو مرشانو د عـث]� خالفـت پـه پلـوی د ، په لویه کچه مخالفتونه راوپاریدل

هنــد دارحــرب او ، پــه هنــد کــې د خالفــت پــار$Z جــوړه شــوه، جهــاد فتــوا ورکــ�ه
پـه ، راسالم اعالن شواو مسل]نانو له هند Uخه ډله ایز هجرت پیل کـ�افغانستان دا

زره هندي مسل]نانو د افغانستان  ۱۸م کال په ا:ست کې  ۱۹۲۰دې ل� کې یوازې د 
خو په هند کې د جهاد او خپلواکZ تحریک �که نیم��ی پاتـه . په خوا هجرت وک�

رس کسان یې ان�ریزانو  شو چې د مرش شیخ الهند موالنا محمود الحسن په شمول د
  . په حجاز کې ونیول او د مدیرتانې بحیرې په مال�ا جزیره کې یې بندیان ک�ل

فرانسـې ، د دې ج��ې له امله په افریقایي اسالمي هیوادونو کې هم د ان�لیس
چـې ، او ای�الیا پـه خـالف مخـالفتونو زور واخیسـت او اوليسـ قیامونـه پیـل شـول

  . دې هیوادونو د خپلواکZ :�لو مقدمات ثابت شول وروسته بیا همدا قیامونه د

خو په $وله کې ویالی شو چې لوم�ی ن�یـوال جنـR د مسـل]نانو لپـاره خـورا 
له دې ج��ې رسه مسل]نان نور هم پارچـه پارچـه او کمـزوري ، بدې پایلې درلودې

عث]� خالفت چې ډېره موده د مسل]نانو یو Cاینده زبر�ـواک و لـه من�ـه ، شول
ړ او بیا دا دی د سلو کلونو له تیریدو رسه مسل]نان کلـه هـم پـه یـو قـوي محـور ال 

  . را$ول نه شول

  اخ�ونه
  بیالبیلې ان�رني�ي پا»ې  ــ

  لیکوال رساج الدین ادیب  –ــ طعم ناخوشایند استع]ر 
  ژباړه وحیدمازندرا�، ــ تاریخ اروپا / دریم جلد / لیکوال هربرت فیرش

  لیکوال محمد اجمل  –نازک اور فیصله کن موړ  ــ مسلم تاریخ کی
  محمد ابراهیم عطایي –ــ د افغانستان پر معارص تاریخ یوه لن�ه کتنه 
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  ؟؟؟آخر دوی ته کوم ډول اسالم د منلو دی

  میالدي ۲۰۱۶نومرب//۲۰

منطقوي ظـاهرا اسـالمي  ۲۱هیوادونو د  U۴۸و کاله وړاندې چې د کفري دنیا 
Á مرسته او د ن�ۍ د پاته هیوادونـو پـه مالتـ� او موافقـه پـه هیوادونو په استخبارا

د ختمولـو د عملیـاتو ) القاعـده( افغانستان پو�ي برید وک� نو خپل جنR تـه یـې د
  . عنوان ورک�

یرغل�رو کفارو او وررسه حلیفو منافقانو یې ویل چې دوی د قاعدة الجهاد پـه 
پـه نیویـارک او واشـن��ن نوم د هغه جهادي تنظیم په خالف جنR پیل کـ�ی چـې 

خـو زمـوږ د کـيل . باندې په حملـو رسه یـې شـاوخوا دری زره امریکایـان وژيل دي
رسدار اکا ویل چې دا کافران دا القاعده القاعده �که په خوله کـې اړوي چـې کـوم 

. ویيل وي هم والله که یې په آرام پری�دي) قاعده بغدادي( مسل]ن یوازې کلیمه او
تا ویوونکي $ول د کفـر د یرغـل او د ـمنZ ، با، دا و چې د الف د رسدار اکا مطلب

 ABCD یوازې هغه Uوک به له برید Uخه په امن وي چې د الفبا په �ای. هدف دي
  . ته §ایل لري او د غرب فکر او عقیده یې په اخالص منلې وي

اوس چې دې روان وضعیت ته :ورم خربه ر تیا هم په ه]غـه ډول روانـه ده 
د ن�یـوال کفـر او محـيل طاغوتیـانو جنـR . ر اکا یې پیش :ویي کـ�ې وهچې رسدا

یوازې د القاعدې او طالب په ضد نه دی بلکـې هـر د کلمـة التوحیـد ویـونکی او د 
  . اسالم داعي د دوی د د منZ د غشو هدف دی
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تبلیغیان یاد دعوت او تبلیغ د خو�pت الرویان هغه خلک دي چې په ن�یواله 
د دوی په اړه مشهوره ده چې که Uوک یې په . ثالونه بلل کی�يکچه د عدم تشدد م

دوی پـه دې رسبیـره چـې . ډبرو هم وويل دوی ورته جزاک الله او ماشـاءالله وایـي
هی± پو�ي فعالیت یاد جنR اراده نه لري ک�نالره یې د سیايس مبارزې او §ـایالتو 

للـه تعـالی بنـد:ي او د دوی یوازینی کـار فقـط د ا. له فکره په بشپ� ډول خايل ده
  . خلک په نرمه لهجه د الله تعالی دین ته رابلل دي

خو Uه موده وړاندې مې یو راپور ولوست چې حتی د �ینو اسالمي هیوادونـو 
په پوهنتونونو او تعلیمي ادارو کې د ج]عت تبلیغ په فعالیـت بنـدیز ل�ـول شـوی 

  . ل شوي ديدی او هغوی د �وانانو د افکارو په تحریفولو :رم پیژند

په تیره پی�ۍ کې پـه . اخوان املسلمین یو ن�یوال اسالمي خو�pت بلل کی�ي
اسالمي ن�ۍ او خصوصا عرo هیوادونو کې د کمونیسـتي فکـر د مخنیـوي پـه الره 

اخوانیانو له رسمي دري�ه پـه اسـالمي . کې د دې خو�pت کارنامه د یادولو وړ ده
اله اما سوله ییزه سیايس مبارزه یې خپل هیوادونو کې مسلحانه مبارزه مصلحت نه ب

د مرص اخوانیانو تر وروستZ کچې تنـزالت وکـ�ل تـر Uـو کـه د سـیکولر . حق باله
خو کله چې یې په پـوره . ن�یوالو او هیوادنیو مخالفینو په وړاندې د منلو وړ و:ر�ي

 بیـا هـم د، سوله ایزه تو:ه او د غرo دموکراسZ پـه تـرازو برابـر انتخابـات و:�ـل
کفارو او د هغوی د اجیرانـو لخـوا ونـه زغمـل شـول او پـه ډېـر ظلـم یـې لـه واکـه 

  . راوغور�ول

اخوانیانو په ن�یواله کچه د سیايس ه�و له ناکامZ وروسته په خپله برنامه له 
دوی له بره  کته خوا ته د اصالح په �ای له  ـکته پورتـه خواتـه د ، رسه کتنه وک�ه

ه دې ډول یې په ن�یواله کچه خپل سیايس تحریکونـه اصالح فارموله مطرح ک�ه او پ
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په غیرسیايس اصالحي تحریکونو بدل ک�ل تـر Uـو پـه اجـت]ع کـې کـار وکـ�ي او 
  . نسلونه وروزي

د :Dو نـورو هیوادونـو پـه شـان پـه افغانسـتان کـې د اخوانیـانو دغـه نسـخه 
لرې  جمعیت اصالح له سیاسته �ان. دجمعیت اصالح په شکل کې رامیدان ته شوه

$ـولنیز خـدمات او د ، تربیوي پرو:رامونـه. ونیو او $ولنیزې اصالح ته یې کار ووایه
  . دین تبلیغ یې $ولنې ته وړاندې ک�

م�ر همدغه جمعیت اصالح چې تراوسه یې د سیاست کومه خربه په خوله نـه 
م ده راوړې له $ولې نرمZ او تنزالتو رسه رسه بیا هم د افغا� سیکولرانو لپاره د زغـ

د هشت صبح غوندې غرب پروره ور�پا»ې Uو �له پـه دې ډلـه تـر $ولـو . وړ نه دي
زهرجن :وزارونه ک�ي او د ودان افغانسـتان د سـیکولر :ونـد مرشـ محمـدیار خـو 
جمعیت االصالح ته داسې له قهره ډک دی چې د دې اسالمي ډلې د له من�ـه وړلـو 

بیـا یـې پـه دې اړه لیکنـې کـ�ي  لپاره یې سم می�یایي کمپاین په الره اچولی او بیا
  . دي

همدا نن مې خرب تر سرت:و شو چې د هند او بن�له دیش حکومتونو د مشـهور 
مسل]ن داعي ډاک�ر ذاکرنائیک په تحقیقاÁ مرکز بندیز ل�ـولی او د نومـوړي پـه 

  . اړه یې د سختو اقداماتو :واښ ک�ی

ه کـوو دا چـې د هغـه دلته د  اغيل ذاکر نائیک په افکارو او نظریاتو خربه نـ
�یني نظریات د نقد وړ دي دا بیله موضـوع ده خـو دومـره وایـو چـې نومـوړی یـو 

ډير خلک یې اسالم ته رابليل او په هند کې د اسـالمي ، مشهور مسل]ن دعوت�ر دی
ذاکر نائیک خپل دعوÁ پرو:رام د مجبوریت له مخې د . دعوت سمبول بلل کی�ي

هغـه د اسـالمي لبـاس پـه . رسه سم عیـار کـ�ی معارص ن�یوال وضعیت له غو تنو
له دې امله چې د تروریزم تور . �ای ډېر �له غرo لباس نیکتایي او پتلون اغوندي
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هغـه . نـوم ورکـ�ی دی) سـولې( ورباندې ونه ل�ی�ي خپل تیلویزو� چینل ته یې د
غیر مسل]نانو رسه هم خورا له نرمZ ډک چلنـد کـوي او حتـی پـه لویـو غونـ�و او 

  . اظرو کې هندو او بودایي ته ورور وایيمن

خو له دې $ول نرم چلند رسه رسه ذاکر نائیک بیا هم ن�یوال کفر ته د زغمولو 
د فعـالیتونو مخـې تـه یـې خنـ� ، وړ نه دی او ه�ه کوي دوسیې ورته جوړې کـ�ي

  . واچوي او په پای کې دغه د اسالم سوله ایز غ� هم خاموش ک�ي

ي نو پو تنه ورپیدا کی�ي چې بـاالخره معـارصو س�ی چې دا وضعیت ته :ور 
  ؟؟؟ طاغوتیانو او محيل اجیرانو ته یې کوم ډول اسالم د منلو وړ دی

 هغوی چـې د، هغوی چې غیر مسلح او تسبیح په الس تبلیغيان نه يش زغملی
هغـوی . شعار په خوله دموکرات اخوانیان تر $ـان�ونو النـدې کـوي) سلمیه سلمیه(

د سولې او بردبارۍ پیغام په ستو� کې ورخپـه کـوي او نـه یـي  چې د ذاکر نائیک
آخـر . نو تردې زیات تنزل او نرمي خو نور نو په اسالم کې نـه �ـایی�ي، يش زغملی

  !!؟؟ دغه د اسالم د منZ له احساسه ډک ن�یوال له مسل]نانو Uه غواړي

 د کفارو دغه سخت دری�ي او نه تحمل ثابتوي چـې د دوی پـه وړانـدې $ـول
جهادي او مسلح خو�pـتونه برحـق او$وپـک د دوی د د ـمنZ یـوازینZ عـالج او 

  . مناسب �واب دی

که کفار او منافق مل�ري یې په دې باور وي چې دوی به په مسـل]نانو داسـې 
کفـر او . نودا هی± امکان نـه لـري، اسالم ومني چې هغه د کفر او اسالم امتزاج وي

بل رسه په تضـاد کـې واقـع دي چـې هی�کلـه یـې  اسالم د اور او اوبو په شان د یوه
د انسان عقیده او عمل بـه یـا . امتزاج او په یوه قالب کې �ای کیدل امکان نه لري

  . دریم احت]ل په کې نه �ایی�ي. اسالمي وي او یا کفري
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  د حل وروستۍ الره

روان حالت ته په پام رسه باید مسل]نان په دې پوه يش چې کفار یې د اسـالم 
ه هی± حالت کې هم نه پری�دي او په هر حال کو Ì کوي چې هغـوی لـه واقعـي پ

نو بناء مسل]نانو ته دوه انتخابـه پـه مخکـې . اسالم Uخه الر بیلولو ته مجبور ک�ي
یا به د کفـارو غو ـتنو او فشـار تـه غـاړه ږدي چـې پـه دې صـورت کـې . پراته دي

ق او باطل دواړه یو �ـای نـه يش �که ای]ن او کفر یا ح، مؤمنان نه يش پاته کیدلی
او یا به هم د هغوی په مقابل کې جهـاد کـوي د هغـوی بـراليس بـه . رسه اوسیدلی

ماتوي تر Uو هغوی په خپله برخه قناعت ته مجبور ک�ي او مسـل]نانو تـه د خپلـې 
  . عقیدې دپاللو او خپرولو فرصت مهیا يش

ه ده بایـد مسـل]نان Uرن�ه چې دوهمه الر له کفر او ذلـت Uخـه د نجـات الر 
قلـم او ، همدا الره اختیار ک�ي چې هغه د کفارو په مقابل کې د جهـاد او پـه وسـله

  . ژبه رسه دریدل دي

اصال که موږ دقیق و:ورو د جهاد فلسفه هم همدا ده چې د جهاد په برکـت د 
کفارو زور مات يش او که هغوی یومخ مغلوب نه يش ل� ترل�ه خـو پـه مسـل]نانو د 

د الندیني آیت پـه تفسـیر کـې مفرسـین . و بادارۍ جرأت ترې واخیستل يشظلم ا
َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َال تَُكـوَن ِفْتَنـٌة : الله تعالی فرمایي. کرام همدې مطلب ته اشاره کوي

يُن ِللَّهِ  وقاتلوهم حتـى ال : املراغي په خپل تفسیر کې لیکي. ۱۹۳البقره .. َوَيُكوَن الدِّ
تنونكم بها ىف دينكم ويؤذونكم يف سبيله و�نعونكم مـن إظهـاره تكون لهم قوة يف

أی ويكون دين كل شخص خالصا لله ال أثر لخشـية ) ويكون الدين لله، (والدعوة إليه
فال يف« بصده عنه وال يؤذى فيه وال يحتاج فيـه إىل مداهنـة ومحابـاة أو ، غÉه فيه

  . استخفاء ومداراة
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ه جنـR وکـ�ئ تـر Uـو لـه هغـوی رسه د دې یعني له کفارو رسه تر هغه وختـ
�واک پاته نه يش چې تاسو د هغه په م¶ په خپل دین کې په فتنـه کـې واچـوي یـا 
درته رضر ورسوي یا مو د خپل دین له اظهار او دعوت Uخه منع ک�ي او تردې چې 
د هر چا دین خالص لله و:ر�ي او په هغه کې له هیچا ویره ونه لري چې بیا د خپلو 

نه و�ورول يش او نـه د خپلـو دینـي امـورو پـه ، مورو Uخه نه بند ک�ای يشدیني ا
  . پ�وايل او مدارات ته مجبور يش، تساهل، اجراء کې چاپلويس

او عیني تجربـې ) ودوا لو تكفرون ك] كفروا فتكونون سواء( د قران کریم آیت
Uخـه  یوازې همدا خربه کوي چې کفار مو تر هغو نه پری�دي تر Uـو یـې لـه اسـالم

نو په دغسې حال کې یوازینZ د خالصون الره د کفـارو زور مـاتول . اړويل نه یاست
او اسالمي صالبت ور ودل دي تر Uو خپل حد وپیژ� او موږ ته په خپل اسالم کې 

  . له الر وونو الس واخيل
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  د برما غمیزه او زموږ بوداخېل

  ۲۰۱۳اپرېل// ۲۳

  دا مكتيال ښار دى 

چې اک�یت اوسیدونکي یې بودایـان او ، د مکتیال  ار دی د ا د میاCار/برما
یوه بودایي  ـ�ه د یـوه مسـل]ن زر:ـر دوکـان تـه ور�ـي او . �یني مسل]نان دي

خـو هغـه بیـه ، چې قیمتي توکي یې په لوړه بیه ورته خرڅ کـ�ي، غو تنه ورنه کوي
 ـ�ه . چې د  �ې غو تنه ده مسل]ن زر:ر یې په هغه بیـه نـه يش ورتـه پلـورالی

چې وروسته مسل]ن زر:ـر هـم د �ـان د ، تاکید کوي او باالخره د جنR دانه اخيل
د بازار اوسیدونکي بودایان چې هسې یې شتمنو مسل]نانو تـه زړه ، دفاع ه�ه کوي

دې شخيص نزاع ته مذهبي رنـR ورکـوي اولـه یـوې مخـې پـه مسـل]نانو ، ډک دی
  . بریدونه پیلوي

په کـې ، یس د دې بلوا له �ینو برخو Uخه ک�ېهغه وی�یو چې یوه برمایي پول
 کاري چې بودایان د زر:ر دوکـان سـو�ي او مسـل]ن طـال پلـورونکي تـه هـم اور 

 خـو بودایـان چیغـې وهـي، مسل]ن طالفروش د اور په ملبو کې ترپکې وهي، اچوي
  ) اوبه ورباندې وانه چوئ پری�ده چې وسو�ي(

ای پای ته نـه ده رسـیدلې بلکـې د په وی�یو کې  کاري چې دغه بلوا په دې �
تنه مسل]نان په سـخت وحشـت وژل  ۴۳ ار په مختلفو ساحو کې په ل� وخت کې 

په وی�یو کې  کاري چې یو نیول شوی مسل]ن د بودایانو لخوا په لر:یـو او . کی�ي
چې په سخت قساوت ، په وهونکو کې یو بودایي راهب هم  کاري. تورو وهل کی�ي

د بلوا په ترڅ کې پولیس او حکومتي �واکونـه یـوازې د . رسويمسل]ن په شهادت 
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نندارچیانو رول لوبوي او هی± داسې ثبوت نشته چـې بودایـان یـې لـه دې وحشـت 
  . Uخه :ر�ويل وي

مکتیال هغه دوهم  ـار دی چـې پـه دې وروسـتیو کـې پـه کـې د مسـل]نانو 
سل]نانو تخلیه شوي له دې وړاندې نور  ارونه له م، منظمه عامه وژنه پیل شوې ده

کورونـه او مالونـه یـې غصـب ، ملکیتونـه. او یا په کې مسل]نان سخت $کول شـوي
  . شوي او صحرایي پن�غالو ته په تیpته مجبور شوي دي

د مکتیال په مسل]نانو د ظلم داستان هم د برما د نورو  ارونو پـه شـان خـورا 
ره یـې تـازه لیدنـه کـ�ې د o o يس خربیال جنتان هې� چې له دې  ـا. تریخ دی

ته به ، د  ار هغه برخې چې پخوا مسل]نان په کې اوسیدل داسې ورانې شوي: وایي
سـوزیدلې او خلـک پـه کـې نـه ، کورونـه ن�یـديل. وایي کوم طبعي آفت �پيل دي

د  ار په یوه اړخ کې خلک د یـوه ،  ار یوې بدمرغې خاموشZ الندې ک�ی.  کاري
خلک وایي ظاملو بودایانو د یوه  وون�ي شل تنـه . تورې شوې �مکې لیدو ته را�ي

وروسته یې $و$ه ، په دې �ای کې یې په تورو او چ�و ووژل، مسل]ن ماشومان ونیول
جنتان هې� وایي د . له غو و رسه یې پی�رول :� ک�ل او اور یې ورواچاوه، $و$ه ک�ل

وخوا کـې ماشومانو پاتې شـو� ه�ونـه او د پـایزارو �ینـې $ـو$ې اوس هـم پـه شـا
  .  کاري

  (!)  دمسلمانانو ګناه

چې د برمایي مسـل]نانو ، جنتان هې� وایي چې په خپلو Uی�نو کې یې موندلې
بلکـې یـوازې د مسـل]نانو ، په خالف د بودایانو تبعیض کوم موجـه دلیـل نـه لـري

او اوس ، شتمني او پراخیدونکي اسالم د بـودایي متعصـبو راهبـانو کینـه راپـارولې
د بودایانو یو مشهور متعصـب . سل]نان یو مخ له دې هیواده محو ک�يه�ه کوي م

تجارت او هرUه کې ، مسل]نان په کاروبار( راهب آشین ویراتو دغه خربیال ته ویيل
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د ، هغوی رسه له دې چې تر لس فیصـده کـم دي خـو سـاخت]�، ډېر مهارت لري
وس یې به :ونـدونو کـې حمل او نقل او نور $ول کارونه یې په الس کې اخیستي او ا

که موږ د دوی په وړاندې ونه دری�و نـو لـه برمـا بـه هـم انـدونیزیا ، هم نفوذ ک�ی
  . جوړه يش یعني یوه اسالمي $ولنه

تاریخ شاهد دی چې اسالم د خپل حقـا� او عاقالنـه فطـرت لـه مخـې ډېـرو 
، پـه دې جملـه کـې مالیزیـا. هیوادونو او $ولنو پـه خپلـه منلـی او قبـول کـ�ی دی

چـې ، اندونیزیا او د برما په شمول د هنـدوچین د حـوزې هیوادونـه هـم شـامل دي
بلکې پـه خپلـه دې $ولنـو ، اسالم دې هیوادونو ته د تورې په زور نه دی رسول شوی

د برما بودایان ویری�ي چې کیدای يش په برما کـې هـم د اسـالم . اسالم قبول ک�ی
نـو �کـه یـي شـ�ل تعصـب تـه  ،اشاعت د مسل]نانو د اک�یت کیـدلو سـبب يش

  . مالت�لې او غواړي د ظلم او زور له الرې مسل]نان د دې هیواد پرېpودو ته اړبايس

  د کیسې بل اړخ 

د . که له یوې خوا د برما په مسل]نانو پیل شوی ظلم وروستي اوج ته رسـی�ي
بوعـات بې کوره کولو او بې پته کولو کیسو یې مط، $و$ه کولو، ایشولو، سوزولو، وژلو

له بلې خوا د دې انسا� املیې په مقابل کې ن�یوال برشـي وجـدان ، په رس اخیستي
داسې د منافقت دریh خپل ک�ی چې  ایي پخوا یې کلـه هـم سـاری نـه وي لیـدل 

  . شوی

Uو اونZ وړاندې د برشي حقوقو یوه ن�یوال سازمان قربس هیواد له دې املـه 
چـې د پرسـيل ، لومې وی�ې ک�ي دي چې ولې یې هغو مرغانو ته، سخت محکوم ک�

د موسم له پیلیدو رسه د مدیرتانې له جنوo او ختی�و غاړو ش]ل ته سفر کـوي او 
د مـدیرتانې د غـاړې . په الره کې د Uو ور�و لپاره د قربس په جزیره کې دمه اخيل

اروپایي هیوادونو او د برشـي حقوقـو سـازمانونو د دې اروپـایي مرغـانو د  ـکار د 
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تـر ، لپاره قربس ته �ان��ي Uی�ونکي او د  کار د مخنیـوي ډلـې ولی�لـې مخنیوي
. چـې د دغـو مرغـانو نیولـو تـه ایpـودل شـوي دي، Uو هغه لومې له من�ـه یـويس

راپورونه وایي چې دا مرغان کوم فوق العاده مرغان نه دي بلکې هغـه خـ�ې عـادي 
Zهر�ـای شـته او چې زموږ په هیواد کې هم خورا ډېـرې ، دي) سپېرکون�کې( مرغ

  . لور د لوره الو�ي

  

که د اروپایي مرغانو د ساتنې او حفاظت لپاره د مل�رو ملتونو په شمول د یـو 
خو د برما د قتلیدونکو مسل]نانو چیغو او فریاد ، شمیر هیوادونو وجدان بیدار دی

تـر اوسـه پـه ن�یوالـه . تراوسه د هی± ن�یوال حقوقي سازمان ضمیر نـه دی ل�زولـی
چې د برمایي روهین�ا انسانانو د ژونـد د سـاتنې ، ی± داسې ه�ه نه ده شوېکچه ه

بلکې په هغه ورځ چې د برما په مکتیال  ار کې . په الره کې حداقل مؤثره §امه يش
پـه مقابـل کـې یـې ، د مسل]نانو د سو�یدلو تر $ولو بوږنوونکي ویـ�یو خپـره شـوه

  . ندیزونه لرې ک�لاروپایي $ولنې له دې هیواد Uخه $ول پخوا� ب

مسل]ن حکمرانان چـې Uـو ، او د بودایانو سکني وبولو) ملت واحده( که کفار
ور�ې وړاندې یې د باس�ن د چاودنې د دری تنو وژل شویو په غمـرازۍ او تسـلیت 
ویلو کې له یوبل Uخه د سبقت ه�ه کولـه او د وژل شـویو کورنیـو تـه یـې تسـلیت 

  . نو ورو»و په قتل باندې یې �انونه نا:اره اچويلپه برما کې د خپلو مسل]نا، وایه

  

یو$یوب وغیره کې کله چې د برمایي مسل]نانو ، په سوشل می�یا لکه فیسبوک
تربودایانو وړاندې یې یو شـمیر خـرڅ شـوي ، د خون�ي قتل عام تصویرونه نرشی�ي

ایره شوي او قتل عام شوي مستند شـواهد ، مسل]نان تردیدوي او دغه کباب شوي
  . ورته جعيل صحنې  کاري
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  دوه مخي بودا خېل  

، دوولس کاله وړاندې کله چې طالبانو د بـودا مجسـمې ن�ولـې، زما په یاد دي
سیمه وال او زمـوږ یوشـمیر معلـوم فرهن�یـان پـه خـورا $ین�ـه د بودایـانو ، ن�یوال

شـکایتونه ، اعرتاضونه یې وک�ل، په مطبوعاتو کې یې لیکنې وک�ې. ترUنR ودریدل
یونسـکو . تر Uو د بوداییزم آثار ړنR نه يش، وک�ل او خپلې $ولې ه�ې یې وک�ي یې

په خپلو اظهاراتو کې د لیونتوب ترحده وړاندې الړه او طالبان یـې فرهن�ـی تره�ـر 
د ارشف غني احمدزي غوندې �یني ړونداندو خو د بوداییزم پـه پالنـه کـې . وبلل

و په مهال ترې داسې اپلتې وویل شوې خپل تعقل وبایله او له o o يس رسه د خرب 
) کیـت کـالرک( چې طالبان یې په کابل کې د o o يس د دفـرت ت�لـو او خربیـالې

�ینو نورو قلموالو او د فرهنR دعودارانو هـم خپـل . ش�لو پورې غرب:ون ته اړ ک�ل
حتی د هیواد یوه مشهور مؤرخ خو د تاریخ لیکونکو د عرف خالف . وس ونه سپ]وه

بانو پسې دروغ هم وت�ل او وروسته یې په پخالینه اوونیـزه کـې ولیکـل چـې په طال
پـه ، دغه بوتان یې د پاکستا� داخله وزیر معین حیدر په قومنـده مـات کـ�ي دي

داسې حال کې چې معین حیدر په هغه وخت کې د امریکا په دیکته پرویز مرشـف 
ه زارۍ وکـ�ي او د د دې لپاره کندهار ته لی�لـی و ترUـو مالمحمـدعمر مجاهـد تـ

  ) جنR اشباح -و:ورئ ( بتانو له ماتولو یې و:ر�وي

$ولـو ادیـانو تـه ، هغه مهال داسې ا$کل کیده چې دا خلک واقعا برشـپاالن دي
  . احرتام لري او نه غواړي چې د بوداییزم آثار له من�ه الړ يش

م�ـر اوس چــې لــه یــوه کــال راهیســې بودایــانو پــه ډبــرو پســې نــه بلکــې پــه 
، پـه اوریـي سـو�ي، در:ـرده یـې وژ�، وژوندو انسانانو پسـې را اخیسـتي دهغو ن

په جرب یې وطن پریpودلو ته اړبايس او د خپل دې جنایـت دلیـل ، مالونه یې لو$وي
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ترمعین حیدر او کورنیو بوداخېلو ، له یونسکو او ملل متحد نیولې، هم مذهبي بويل
  . ې ک�ي ديته وا مر:انZ تبې الند، پورې $ول داسې چوپ دي

په کار خو دا وه چې دوی د ډبرین بودا د دفاع د ور�ې غوندې اوس د غو ن 
م�ـر دا چـې اوس یـې . مسل]ن په دفاع کې هم همداسـې پـه $ین�ـه دریـديل وای

�انونه پـه مـ�و اچـويل بلکـې عـالو بودایـانو تـه بـرأت هـم ورکـوي او دمسـل]نانو 
:و کې د اسالمي خواخوږۍ وینـه معلومی�ي چې د دوی په ر ، تصویرونه جعيل بويل

دوی په دې مسئله کې هم د خپـل . بلکې ډالري زهرو په کې حلول ک�ی، نه چلی�ي
دا چـې ؟ غرo بادار تندي ته :وري چې د بودایـانو پـه اړه کـوم ډول دریـh نیيسـ

نـو دوی هـم ، اروپايي $ولنه بودایانو ته شاباس وایي او $ول بندیزونه ترې لري کوي
  . نو صف نیيس او د مسل]نانو د مظلومیت د دروغ ثابتولو ه�ه کوي�که د بودایا

  )و الی الله املشتکی و به نستعین(
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  د اتاتورک په ترکیه کې د اردوغان حیثیت

  ۲۰۱۶جوالی// ۱۶

تېره شپه په ترکیه کې د پوځ د یوې ډلې لخوا د مسل]ن ولسمرش رجب طیب 
، ه په $ولنیزو رسنیو کې د ترکیـېچې وررس . اردوغان د حکومت په ضد کودتا وشوه

ډېری اسالمپال فیسبوک . اردوغان او ترکي اسالمپالو په اړه پراخ بحثونه راوپاریدل
کاروونکي چې د اردوغان په مالتـ� والړ ول د یـوه اقلیـت اسـالمپالو لخـوا تـر نقـد 

  ؟ چې ولې د یوه سیکولر هیواد د مرش مالت� کوي، الندې ونیول شول

د نا$و اتحاد غ�یتوب لري چـې د همـدې . سکولر حکومت لري ترکیه واقعا یو
پـه ترکیـه کـې ال . غ�یتوب په چوکاټ کې یي افغانستان ته پو�یان هم رالی�يل دي

  . هم د امریکا او نا$و پو�ي اډې فعالې دي

بلکـې ، د ترکیې د نظام غیر اسالمي ک�نې یوازې په دې کې نه خالصـه کیـ�ي
انی تاریخ و:ـورو نـو لـه اسـالم رسه د دې هیـواد د که د دې هیواد Uو لسیزې پخو 

  . واکمنو د د منZ :راف به مو حیران ک�ي

Uو لسیزې وړاندې د ک]ل اتاترک په واک تـه رسـیدلو رسه پـه ترکیـه کـې د 
دیني مدارس بنـد او پـه �ـای یـي سـیکولر تعلیمـي . خالفت اسالمي نظام لغو شو

له فکر رسه تـ�يل $ـول اشـخاص لـه  نوموړي خلیفه او د خالفت، ادارې فعالې شوې
اتاترک د ترکیې د نويـو قوانینـو جوړولوتـه اروپـایي . هیواده په هجرت مجبور ک�ل

جنـایي او تجـاري ، سـویس او املـان لـه مـد�، پوهان راغو تل تر Uو یي د ای�الیا
  . قوانینو په استفاده ورته قوانین ترتیب ک�ل
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د غـرب التینـي حـروف واجـب اتاترک عرo رسم الخط لغو او پـر �ـای یـي 
اتاترک $ولو حکومتي او تعلیمي ادارو ته ورځ و$اکله چې که لـه $ـاکلې ، االجراء وبلل

له هیواد نـه د ، نی�ې وروسته حتی یو حرف عرo هم ولیکي نو له وظیفې نه د عزل
  . ش�لو او حتی د تابعیت د سلب له سزا رسه مخامخیدای يش

د  �و او نارینـه و تـر مـنh ، ناقانونه وبلله اتاترک له متعددو  �و رسه نکاح
اتـاترک د ایاصـوفیا او ، وجایبو او مواریثو کې مساوات الزم وباله، یي په $ولو حقوقو

الفاتح تاریخي مساجد په موزیمونو بدل ک�ل او د نندارچیانو لپاره یي په کـې بتـان 
یـوازې یـي . ول�اوه په عرo آذان او په عرo ژبه د قرآن په تالوت یي بندیز، ودرول

اتاترک په دې اړه دومـره جـدي و ، په ترکي ژبه د آذان او قرآن ژباړې ته اجازه ورک�ه
چې په استانبول کې یي د یوه مسجد آذان خانه په دې جرم ون�وله چې په عرo یـي 

  . د سهار اذان ک�ی و

 د عیـد الفطـر او عیـداال، اتاترک اسالمي هجري تاریخ په غرo تاریخ بدل ک�
د اونZ رخصتي یي له جمعې یکشنبې تـه واړولـه ، ضحی رسمي ور�ې یي لغو ک�ې

  . او په حج او حجاب یي رسمی بندیز ول�اوه

ک]ل اتاترک د اسـالم او خالفـت $ـا$وبی بـه بشـپ� ډول لـه اسـالمي شـعائرو 
کال کې چې م� کېدو نو وروستی فرمان یـي د یـوازیني پاتـه  ۱۹۳۸خالص ک� او په 

  . پر ضد و او وصیت یي وک� چې د جنازې ملونh دې ورباندې نه کی�يرکن ملان�ه 

ترکیـې ، په دې ډول ترکیه په بشپ�ه تو:ه د o دینZ په :رداب کې ډوبه شوه
د نقشبندي صوفیانو له پاUون نیـولې ، ته د اسالم د اعادې لپاره بیا بیا ه�ې وشوې

ولر واکمنـو دغـه $ـولې ړم�ـر سـیک، بیا د سعید النوريس تر سوله ایز تحریک پورې
  . ه�ې په سختZ رسه و�پلې
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م کـې  ۱۹۳۸آیا ترکیه په ه]غه حالت پاته ده چې پـه . اما که د نن خربه کوو
  ؟ له اتاترکه په میراث پاته وه

دری کاله وړاندې چـې حـج تـه تللـی وم پـه . نه هی�کله نه. �واب منفي دی
دې معلومـه شـوه چـې پـه لـه . ه]غه کال د ترکیې صدر اعظم هم حج ته راغلـی و

بلکې واکمن یي په حج عقید لـري او ، ترکیه کې نه یوازې په حج رسمي بندیز نشته
  . تررسه کوي یې

امـا اوس د ، اتاترک د ترکیې  �ې د برچې په زور له حجاب Uخه لغ�ې کـ�ې
، اتاترک په عرo اذان بندیز ل�ـولی و. ولسمرش اردوغان میرمن حجاب په رس کوي

ه چـې داتـاترک پـاتې شـونو د کودتـا $ان�ونـه غـرول پـه وړانـدې یـي د اما تیره شپ
استانبول له مساجدو د آذان هن�امې پورته کیدلې او د ترکیې  ـارونه د اللـه اکـرب 

تقنیني او :Dو نـورو برخـو ، تعلیمي، له دې او په حکومتي. نعرو په رس اخیستي وو
ه راستنېدو بریpي چې ترکیـه کې دیني اصالحاتو او ترکیې ته د اسالمي ارز تونو ل

  . یو �ل بیا اسالم ته غی�ه خالصوي او د o دینZ نpې کرار کرار ک�ه اخيل

ترکــانو تــه د اســالم د ورپــه زړه کولــو او اســالمي شــعائرو د راتانــدولو $ــول 
 ۱۹۷۲چـې ، کری�یت د نجم الدین اربکان په نوم د هغه اسالم پـال :�لـی ویـاړ دی

مي :ونـد بنسـ¶ کیpـود او پـه ډېـره هو ـیارۍ یـي د میالدي کال کې یې د اسـال 
  . ترکانو تر منh د اسالمپالنې او خپل مايض ته د ور:ر�یدو دعوت وچالوه

اربکان او شا:رد یي اردوغان په تیرو لسیزو کې د اسالمي مبارزې په لـ� کـې 
 د :ونـد، بیا بیا د پوځ لخوا رسکوب شـول، له بیالبیلو س�و او تودو پ�اوونو تیر شول

د نوم او تشکیالتو بدلیدو ته اړ شول خـو پـه پـوره هو ـیارۍ یـي د سـیکولرانو پـه 
  . وړاندې خپل پایpت وساته او په یو مخیز شکل ذوب نه شول
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دوی لکـه وړانـدې چـې وویـل ، د اربکان او اردوغان مبارزه اوس هم روانه ده
پـه . ېشول د پام وړ اصـالحات راوسـتي او د نـورو اصـالحاتو لپـاره هـم ه�ـې کـو 

سیکولر ترکیه کې د اسـالمپال اردوغـان حیثیـت بایـد مـوږ تـه داسـې وي لکـه پـه 
اسالمي هیواد افغانستان کې چې امریکایانو او o دینانو ته د ارشف غنـي حیثیـت 

  . دی

امریکا او نور o دینان له ارشف غني دا §ه نه کوي چې په یوه ورځ ورته $ـول 
مجبوریتونو له امله حج او عمره کـوي هـم o که ارشف غني د ، الدینیت نافذ ک�ي

هغوی له ظـاهري اسـالمي حرکـاتو رسه ، دینه باداران یي پرې هی± اعرتاض نه کوي
رسه �که د ارشف غني $ینR مالت� کوي چې هغه د سـیايس واک غونـدې یـو مهـم 

  . �واک په الس کې لري او په تدریج رسه افغانستان د o دینZ په خوا رهربي کوي

م باید په سیکولر ترکیه کې د اسـالم د ارمـانجن اردوغـان نفـس شـتون موږ ه
له هغه Uخه د هغه د امکاناتو او رشایطـو پـه تناسـب §ـه وکـ�و او ، غنیمت وبولو

 Rوخت ورک�و چې د راوستو تبدیلیو غوندې ترکیه پـه بشـپ�ه تو:ـه د دیـن پـه رنـ
  . ورن�وي او د نا$و او امریکا له �غ نه یي خالصه ک�ي
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 ردي پوwونهپ

  ۲۰۱۳ا:ست// ۱۶

خـو ، چې مسلح پو�ونه او متعهد پوله ساتونکي لري، مسل]ن ملتونه خوشال دی
تراوسه یې دا پو تنه نه ده راپورته ک�ې چې آیا واقعا دغه پو�یان د دوی دي او کـه د 

  )؟؟ علیهم( دي او که) لهم( ایا دغه $وپکیان؟ دوی پر ضد

د مرص پیpو . ور�و په پیpو کې موندلی شود دې پو تنې �واب د مرص د تیرو 
چې دغه Uلورنیم لکه $وپکیان چې هرکال د مرصیانو لـه مـالیو او پیسـو Uخـه ، و وده

د مرصیانو خپل پوځ نه دی بلکـې پـردی دی او ، دوه اعشاریه پن�ه ملیارده ډالر خوري
ې نpـې ترUو د مرصیانو په بې وسلې الشونو خپلـ، یوازې د دې په خاطر رامن�ته شوی

  . پخې او د مسلمه امت د د منانو زړونه ورباندې یخ ک�ي

، دغو پو�یانو د نورو اسالمي هیوادونو د پو�یانو غوندې همیشـه ثابتـه کـ�ې ده
. دي) اشداء علی املسلمین رحـ]ء علـی الکفـار( چې دوی د اسالمي قاعدې په خالف

م�تـت او ، :يدوی د هغه چا په مخکې چې ظاهرا یې د من بـويل همیشـه $يـ¶ سـرت 
د مرصپو�یان چې په عرo ن�ۍ کې تـر $ولـو سـرت قـوت �ـان بـويل او پـه . ډارن دي

چـې دوی د خپـل ، وړمه ورځ یې ثابتـه کـ�ه، Cرب قوي پوځ بلل کی�ي ۱۷ن�یواله کچه 
  . اولس په وړاندې Uومره له کینې او حقد ډک او بې رحمه دي

Zدوی د ، فتحـه ترالسـه کـ�ه د مرص پوځ وړمه ورځ د خپل سل کلن تاریخ لوم�ن
بې وسلې مسل]نان یې د مرګ په خـوب ویـده  ۵۰۰۰او ، رابعه العدویه مسجد فتحه ک�

. بې رحمه او جـرأ§ن وو، زړور، دوی د وړمې ور�ې په عملیاتو کې خورا خون�ي. ک�ل
بې وسلې مسـل]نان ، په مرصي مسل]نانو یې له �مکې او هوا Uخه توره شپه جوړه ک�ه
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نه یوازې یې د $وپکـو او . رسا په :ولیو وویشتل او ډېر زر یې له پpو وغور�ولیې رسا 
بیلـدوزران یـې هـم ، بلکې چورلکې یې هم پسې راپورته کـ�ې، $ان�ونو ډزې پرې وک�ي

د پوځ مرش سیيس چې د ارسئیلو او امریکا په وړاندې لکه سیسZ مارغـه بـې ، وغورول
نـو غو ـې ، چې له خپل اولس رسه په جنـR وپه دې ورځ ، ازاره او م�تت پاته شوی وو

دده په قومنـده پو�یـان د وږیـو لیوانـو غونـدې د رابعـه . خوړونکی کجیر ترې جوړ و
د Uو ساعتونو په ترڅ کې یې هـدف ترالسـه کـ� او ، العدویه او النهضة په سیمو ورغلل

رک� او بلکې د هغوی جسدونو ته یې اور هم و ، هغه دا چې مسل]نان یې نه یوازې ووژل
  . په دې تو:ه یې په خپل تاریخ کې د یوې کرغی�نې فتحې کارنامه ثبت ک�ه

م�ر دغه پوځ ، د مرص پوځ د خپل اولس په وژلو کې بې له شکه بریالی او زړور و
په تیرو سلوکلونو کې همیشه د عیسوي او یهودي کفارو په مقابل کې $ی¶ سرت:ی پاته 

د دې پوځ د واقعي می�انې :راف خو موږ لـه . ېشوی او هی± می�انه یې هم نه ده  ودل
م کال له ارسائیلو رسه دجنR په مهال یې له اسـالمي  ۱۹۶۷چې په ، دې معلوموالی شو

هغـه وخـت چـې د مرصـ پـوځ او وررسه Uـو نـورو . او عرo تاریخ Uخه پوزه پرې ک�ه
ات پیـل په :�ه د ارسائیلو پـه خـالف عملیـ) دسوریې او اردن پو�ونو( همنوعو پو�ونو

دوی چې د مسـل]نو اولسـونو واقعـي Cاینـده :ـان نـه وو او نـه یـې هـدف ، ک�ي وو
چـې د تـل لپـاره یـې د عربـو پـه ، نو داسې رشمناکه کارنامه یې تررسه ک�ه، عقیدوي و

سوریې او اردن پو�یان چې اوس په بې دفاع مسل]نانو ، د مرص. تندي تور داغ کیpود
چـې ، ې د واقعي می�انې :راف په ه]غه ورځ معلـوم شـوموږ ته ی، خپله می�انه آزمایي

د :والن لوړې او ، د غزې ت�ان�ه، Uرن�ه یې د ارسائیلو محدود پوځ ته د سیناء $اپووزمه
د اردن سیند لویدی�ه غاړه پريpوده او د ج��ې له میدانه په تیpته یې یوازې غوږونه 

  . خالص ک�ل

غوندې د مؤمنو مرصـیانو پـه وژلـو ج]ل نارص چې د ج¦ال عبدالفتاح السیيس 
د ارسائیلو په وړاندې یې له $ولو غورو رسه رسه کله هـم کومـه می�انـه ، خورا غpتلی و

د ارسائیلو استطالعي الـوتکې د مرصـ پـه ، نن بیا ه]غه تاریخ تکراری�ي. تررسه نه ک�ه
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وره خاوره الوتنې کوي او بې پیلو$ـه طیـارې یـې د سـیناء پـه $اپوزمـه کـې د مرصـ خـا
خپـل ، خو مرصي پو�یان د دې په �ای چې د ارسائیلو په خوا کـاږه و:ـوري، Ôباروي

اوس . $ان�ونه یې د قاهرې وا$ونو ته ایستيل او په بـې دفـاع مرصـیانو توپونـه غ�مبـوي
  ؟؟ تاسو ووایاست چې آیا دا د اسالمي مرص پوځ دی او که د یهودي ارسائیلو

د اسـالمي . صی�ي مرکـب جاهـل بـه وينور که دچا رس نه خال ، �واب واضح دی
پو�ي مانورونو او پو�ي ، دفاعي بودیجې، امت په اوږو سپاره دغه پو�ونه چې د شمیر

دا د . زموږ پو�ونـه نـه دي، وړتیاوو کمیت او کیفیت یې په پین�ا:ون کې $اکل کی�ي
د ، چـې د هغـوی لپـاره دنـده تـررسه کـوي، کفر او ن�یوال طاغوت مرتزقه پو�یان دي

اسالمي خو�pـتونو ، غوی په مرستو چاغ شوي او یوازینZ دنده یې د مسل]نو ملتونوه
  . او مؤمنو پر:نو رسکوبول دي

د شلمې پی�ۍ په لوم�یو کې له استع]ره راوتلیو اسالمي ملتونو او هیوادونو رسه 
غرo استع]ر:رو لـه اسـالمي . چې نتایج یې اوس رابرسیره کی�ي، تاریخي غدر شوی

خـو پـه حقیقـت کـې یـې ، د وتلو په مهال ظاهرا مسل]نانو ته خپلواکZ ورک�ېخاورو 
اجیر ، هغه دا چې خپل تربیه شوي او ډیزاین شوي محيل. دوی په بله بDه اشغال ساتيل

چې د مسل]ن ، ج¦االن او سیاستوال یې د مسل]نانو په اوږو سپاره پرې ایpي، پو�ونه
چې غرo استع]ر:رو پـه مبـارش ډول ، ه کويامت په وړاندې عین ه]غه کردار تررس 

  . تررسه کاوه

دوی د . بلکـې پـردي دي، دغه واکمن سیاستوال او جـ¦االن زمـوږ خپـل نـه دي
د ، غرب :�و ته وفادار دي او د کفر د خدمت لپاره له هی± قساوت Uخه مخ نـه اړوي

نور له دغـو مسل]ن اولسونه باید ، مرص وروستي جریانات د دې مدعا نغد شواهد دي
سیاستوالو او پو�یانو Uخه براأت اعالن ک�ي او پـه ه]غـه سـرت:ه ورتـه و:ـوري لکـه 

  . اسالم د منه امریکایي او ارسائیيل پو�یانو ته چې :وري
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زموږ په اسالمي خاوره افغانستان کې همدا اوس غرo کفـري یرغل�ـرو ه]غـه  
ی و او اوس یـې ن�یـوال چې له مرص رسه یې Uو لسـیزې وړانـدې کـ� ، فریب پیل ک�ی
پـه دې الره کـې ، دلته هم غرo کفار ل�یا دي موږ ته $وپکیـان روزي. کفر �ره $ولوي

چـې ، ملیاردونه ډالر مرصفوي او یو شـمیر لنـ�فکره هیـوادوال هـم ورتـه خوشـاله دي
خو دوی په دې نه پوهی�ي چې غربیان په دې افـالس او ، هیواد به مو دپوځ pU« يش

ـفويد اقتصادي رک او آیـا دا پـوځ ، ود په حالت کې ولې په دې پوځ دومـره پیسـې مرص
  ؟؟ دوی موږ ته جوړوي که خپل �ان ته

د مرصـ پـوځ ، د دې پو تنې �واب د مرص د پوځ کردار ته په کتلو موندلی شـئ
چې ، همدا وجه ده. هم ان�ریزانو ډیزاین ک�ی او همدا اوس د امریکا په مرستو چلی�ي

د کفـر پـه خـدمت کـې ل�یـا ، ه �ای چې د مسل]نانو دفاع وک�ينن دغه پوځ د دې پ
د $وپکو میلونه یې د خپل اولس سینې ته برابر دي او یوازې د خپل مسل]ن اولس ، دی

  . وینې تویوي

کـه دولتـي همداسـې د ، په افغانستان کې هم هوبه هو د مرص تجربه تکراریـ�ي
لکه Uن�ه چې ان�ریزان له مرصه تليل ، سیکولرو په الس کې وي نو امریکایان به الړ يش

د دوی برچې . خو تربیه شوي $وپکیان به یې دنده په پوره امانت دارۍ تررسه کوي. وو
چـې ، �کـه دوی زمـوږ خپـل نـه دي، به د مؤمنو او خدایپالو افغانانو په وینو رسې وي

د دوی ، دوی پـردي $وپکیـان دي. یـا حـداقل رحـم رابانـدې وکـ�ي، دفاع رانه وکـ�ي
دوی د پردیـو اهـدافو لپـاره جـوړی�ي او د ، معاش او هرUه پردي دي، دریشZ، $وپک

که له دې $ـول پرديتـوب رسه ، خپل اولس په وړاندې به د پردیو اهدافو لپاره کار کوي
نـو هغـوی تـه دې ، رسه Uوک بیا هم له دې پردیو پو�یانو د خپلوۍ او رحم §ـه لـري

  !!! غربګ ح]قت مبارک وي
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Qغه امت دیامت ه  

  میالدي ۲۰۱۲سبتمرب// ۱۴

د ، د هغه امریکایي فلم په وړاندې چې اسـالم تـه پـه کـې سـپکاوی شـوی دی
دا مظاهرې چې د اسالمي امـت د یـوه . ن�ۍ په :وټ :وټ کې مظاهرې روانې دي

نژادونو او جغرافیې پولې یې ماتې کـ�ي ، د ژبو، مشرتک درد له امله راپاUیديل دی
ه اسالمي ن�ۍ کې یـې بهیـر یـا روان دی او یـا خو�یـدو تـه زړه او تقریبا په درست

  . غ�وي

، چـې اوس یـې رس تـر املغـرب العـرo، مظاهرې له مرص او لیبیا پيل شـوې
  . کشمیر او حتی بن�الدیش پورې رسیدلی دی، ایران، یمن، سوډان، تونس

، ډلې یا سیايس فکر د مالت� لپاره نه دې راپاUيـديل، دا مظاهرې د کوم :وند
بلکې د عقیدې په نن�ه او د اسالم د پیغمرب حرضت محمد صـلی اللـه علیـه وسـلم 
رسه د خپلې مینې او خلوص د Uر:ندولو په الره کې د تش اليس ملت یوه مخلصانه 

له همدې امله خو په دې مظاهرو کـې لـه سـیايس ملحوظـاتو مـاوراء هـر . ه�ه ده
تی :ـ�ون لـري چـې د اسـالمي تورپوستی او سـپین پوسـ،  �ینه، نارینه، مسل]ن

  . ورورولZ او اتحاد یوه زړه وړونکې صحنه §ثیلوي

، خو که د دې مسل]نو مظاهره چیانو چې د امت له م« Uخه راپاUیـديل دي
ویناوو او بیرغونو ته و:ورو په Uر:نده راته د معارص اسالمي امت باطني ، شعارونو

او دا راز راتـه افشـاء کیـ�ي  عواطف تعهدات او فکري ت�او معلـومی�ي، احساسات
چې د اسالمي امت د محکومو عوامو په زړونو کې Uوک �ای لري او کومو ارمانونو 

  . ته متعهد دي
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Uه موده وړاندې مې د یوې مدرسې له مهتمم Uخه چې د بسپنې $ولـو لپـاره 
چې له مختلفو مسل]نو $ولنـو او ، په ډېرو اسالمي م]لکو :ر�یدلی وو اوریديل وو

چې زما لپاره د ډير ډاډ ، اصو رسه د بیا بیا مالقات له امله یو راز راته معلوم شواشخ
  . او اطمنان وړ و:ر�ید

ده وویل رسه له چې بالفعل تقریبا د درستي اسالمي ن�ۍ مسل]ن اولسـونه د 
خـو حقیقـت ، فاسقو او د کفارو د اجیرو رژیمونو ترسلطې الندې ژوند کوي، ظاملو

اسالمي پر:نو کې ال هم له اسالمي عقائدو او مقدساتو رسه مینه  دا دی چې په عامه
اسالمي اولسونه ا:ـر کـه ظـاهرا لـه کفـري . د پخوا غوندې په $ول قوت شتون لري

م�ـر پـه زړه کـې تـرې ، زبر�واکونو او د هغوی له اجیـرو رژیمونـو رسه غـاړه وړي
عنـي پـوهی�ي دوی اوس هم د پخوا غوندې د اسالم په حقیقي م. سخت نفرت لري
اسالمي نظام او مجاهـدینو رسه د زړه لـه تلـه محبـت ، له جهاد. او ورته تعهد لري

لري او هره شیبه یوه رستارسي اسالمي او تون او د امت د تیر مجـد د اعـادې پـه 
  . §ه دي

کله مې چې نن د امریکا په خـالف د اسـالمي مظـاهره کوونکـو د احتجاجـاتو 
و �ل بیا د ه]غه مولوي صاحب خربه راپه زړه شـوه او ی، ان�ورونو په ان�رني¶ کتل

ه]غـه امـت . ه]غه امت دی) امت مرحومه( چې واقعا زموږ، دا راته Uر:نده شوه
د دوی په زړونو کـې د ، چې له الله تعالی پرته د بل هی± معبود خدایي نه يش منلی

مینـه پـه  صحابه کرامو د دور غوندې د خپل محبوب پیغمرب صلی الله علیه وسـلم
دوی اوس هم له جهاد يف سبیل الله او مجاهدینو رسه ه]غه مینه لري او ، Uپو ده

. چې په قران او نبوي احادیثو کې یـې ورتـه الر ـوونه شـوې ده، عقیدت ورته لري
خـو ، دوی رسه له دې چې د یو شمیر اجیرو او فاسقو حاک]نو لخوا برمته شوي دي

دوی لـه هغـو Uخـه . هغـو رسه د زړه تـ�او لـريدا په دې معنی نه ده چې دوی له 
  . نفرت کوي او خپلو اسالمي ارز تونو ته ژمن دي
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چې هغه مظـاهره کـوونکي چـې پـه ، د دې حقیقت یو دا مثال راته Uر:ندشو
دوی د امریکایي بیرغ له سوزولو وروسـته ، قاهره کې په امریکایي سفارت وروختل

ه ک� او نه یې هلته د حسني مبـارک یـا په دې سفارت د مرص حکومتي بیرغ پورته ن
قاعدة ( دوی په امریکایي سفارت د یوه اسالمي تنظیم. ج]ل عبدالنارص نوم ولیکه

پورتـه ، تور رن�ه بیرغ چې د توحید کلیمه طیبـه وربانـدې لیکـل شـوي ده) الجهاد
نـوم او جهـادي ) شهید اسامه بـن الدن( ک�ل او د امریکایي سفارت په دروازو یې د

  . رونه ولیکلشعا

د ، دغه راز کومو مظاهره چیانو چې په یمن کې په امریکایي سفارت برید وک�
دوی د ډېرو په السونو کې د افغانستان د اسالمي امـارت سـپین رن�ـی کلیمـه دار 

دوی د امریکایي سفارت د دروازې په رس �وړند امریکایي بیرغ راکوز ک� . بیرغ و
  . مي امارت سپین بیرغ پورته ک�ویې سوزاوه او په عوض یې د اسال 

دا رویداد به �ینو ته یوه جز® پېpـه  ـکاري خـو پـه حقیقـت کـې دا خـورا 
له دې Uخه موږ استنباطوو چې په اسـالمي امـت کـې لـه جهـادي . مهمه پېpه ده

لکـه ، خو�pتونو او اسالمي واکمنZ رسه ه]غه شان مینه او قلبي ت�او شتون لـري
  . Uن�ه یې چې §ه کی�ي

بیرغونو او د کفـارو ، بیالبیلو شعارونو، سالمي امت مصنوعي جغرافیوي پولوا
دوی پــه ر ــتیني ورځ دا . شــیطا� دسیســو پــه واقعــي ډول نــه دی متفــرق کــ�ی

اسـالمي ، جهـاد، بلکـې واقعـي اسـالم، بیلوونکي رسوم یو هم په رسمیت نه پيـژ�
  . واکمنZ او د اسالم حقیقي روح ته د پخوا په شان متعهد دي
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  بیت املقدس د تاریخ په لوړو او ژورو کې

  میالدي ۲۰۱۷ډسمرب/ /۱۰

فلسطین د عرo $اپوزمې په لویدیh کې د پخوا� شام د هغې برخې نـوم دی 
که Uـه هـم $ـول شـام ارض . چې د اردن سیند او مدیرتانې بحیرې تر منh پرته ده

$ه ده چې اللـه تعـالی االنبیاء بلل کی�ي خو فلسطین بیا په شام کې هغه �ان��ې $و 
د تاریخي . یې په سورة االرسا کې د فیض او برکت امتیاز په رصاحت بیان ک�ی دی

روایاتو له مخې د فلسطین اصيل اوسیدونکي هغـه سـامي عـرب قبائـل وو چـې لـه 
وروسته دا سیمه د یهودانـو ، جزیرة العرب نه دغې زرخیزې سیمې ته کوچیديل وو

د پی�یو په اوږدو کې د مختلفو قومونو او مذهبي پیروانو  تر واک الندې راغله او بیا
  . تر منh الس په الس په شوه

په اسالمي تاریخ کې د فلسطین له نوم رسه له هغه مهاله آشنا کی�و کلـه چـې 
له اوس نه شاوخوا Uلورزره کاله پخوا د ابراهیم علیه السالم عربتناک رس:ذشت او 

له هغـه ، السالم د عراق په أور سیمه کې وزی�ېد ابراهیم علیه. تاریخي سفر پیلی�ي
وروسته له حران Uخه د شام په خـوا ، �ایه یې د ترکیې حران سیمې ته هجرت وک�

په فلسطین وچکايل راغله او ابـراهیم علیـه . روان شو او په فلسطین کې میشت شو
یدو لـه السالم مرص ته الړ خو ډېر ژر بیرته فلسطین ته راستون شواو همدلته د اوس

  . امله الخلیل  ار دده په نوم مسمی شو

په فلسطین کې د بیت املقدس اوسنی  ار چې وروسـته پـه ایلیـاء او قـدس 
ابراهیم ، رسه ونومول شو د ابراهیم علیه السالم په زمانه کې د یبوس په نوم یادېده
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علیه السالم لکه Uن�ه چې د �مکې د مخ لوم�نZ ودانZ بیت اللـه رشیفـه لـه رسه 
د مسجد االقصی په نوم هغه تاریخي مسجد یي هم له رسه ودان کـ� ، ودانه ک�ې وه

چې د ادم علیه السالم له زمانې راهیسې د قدس په سیمه کې پر الله تعـالی د بـاور 
په صحیحینو کې د أبوذر غفاري رضی الله عنه نـه روایـت دی . لرونکو عبادت�ای و

مې وپو تل چـې پـه �مکـه کـې تـر $ولـو  چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه
رسول الله صلی الله علیه وسلم �واب راک� چـې . لوم�ی کوم مسجد جوړ شوی دی

؟ ما وپو تل او دوهم کوم مسجد جـوړ شـوی. لوم�ی مسجد الحرام جوړ شوی دی
أبوذر غفاري رضی اللـه عنـه وایـي مـا وپو ـتل . �واب یي راک� چې مسجد االقصی

: نبـي علیـه السـالم �ـواب راکـ�؟ مـنU hـومره مـوده وه چې د دوی د تاسیس تـر
  . Uلویpت کاله

له دیني لیدلوري مسجد اقصی د کومې مشخصې ودانZ یـا عـ]رت نـوم نـه 
بلکې د هغه �ای نوم دی چې له Uـو زریـزو راهیسـې د پیغمربانـو د عبـادت ، دی

 هغه ساحه چې د مسجد االقصی اطالق وربانـدې کیـ�ي د Uـه. �ای پاته شوی دی
کم پن�ه سوه مرته طول او شاوخوا درې سوه مرته عرض درلودونکې هغه سـاحه ده 

  . قبة الصخره او نور متربک مقامات احاطه کوي، چې اوسنی مسجد االقصی

دا مبارکه �مکه لکه Uن�ه چې د ادم علیه السـالم او ابـراهیم علیـه السـالم د 
او یوشع علیـه السـالم وروسته حرضت یعقوب علیه السالم ، عبادت �ای پاته شوی

داود علیـه السـالم دلتـه د عبـادت لپـاره . هم د الله تعـالی پـه عبـادت پـاللی دی
�ان��ی محراب ودان ک�ی و او زوی یي حرضت سلی]ن علیه السـالم همدلتـه یـو 
لوی معبد ودان ک� چې په هیکل سلی]ن یي شهرت ومونـد او بیـا د بخـت نرصـ د 

  . یرغل په مهال ون�ول شو
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]ن علیه السالم له زمانې وروسته دا سیمه د یهودانو تر ترصـف النـدې د سلی
خو Uرن�ه چې یهود یو رسکشه قوم و الله تعالی ورباندې بیا بیا آفتونـه نـازل ، راغله
که Uه هم د آخري نبي حرضت محمد صلی الله علیه وسلم له بعثت وړانـدې . ک�ل

راغيل خو په دوی دوه سرت عذابونه د فلسطین یهود بیا بیا ترمختلفو یرغلونو الندې 
اللـه تعـالی . هغه راغيل چې قران کریم هم ورته پـه سـورة االرساء کـې اشـاره کـوي

ْرساِئیَل  وَ : فرمایي ِفی اْلِکتاِب َلُتْفِسُدنَّ ِفـی اْألَرِْض َمـرَّتَْیِن َو َلـَتْعلُنَّ  َقَضْینا إِلی َبِنی إِ
ا َکِبیراً     آیت ۴االرساء . ُعُلو�

ین د یهودو لوم�ی سرت فساد هغه و چې د الله تعالی د استازو پـه نـه د فلسط
الله تعالی د بابل حـاکم بخـت نرصـ پـه ، منلو رسبیره یې �یني پيغمربان قتل ک�ل

نـور یـي لـه فلسـطین ، بخت نرص په لس�ونو زره یهود قتـل کـ�، فلسطین حاکم ک�
بخـت نرصـ د سـلی]ن  ،Uخه وش�ل او ډير یي د غالمانو په ډول له �ان رسه بوتلـل

فلسـطین تـر ډېـرو کلونـو د یهـودو لـه ، علیه السالم له وخته پاته معبـدهم ونـ�اوه
ترصف Uخه وتلی و تر دې چې د فارس حاکم کوروش په بخت نرص بری ومونـد او 

  . یهودانو ته یي اجازه ورک�ه چې بیرته فلسطین ته راو:ر�ي

دوی پـه خپـل ، د قتل ه�ه وهد یهودو دوهمه لویه ناروا د عیسی علیه السالم 
باطل زعم هغه په دار ک� م�ر په حقیقت کې الله تعالی هغه ترې اسـ]ن تـه پورتـه 

د دې جرم له امله الله تعالی په دوی د روم حاک]ن مسلط ک�ل او دوی یي بیـا ، ک�
زر:ونه یهود یـي مـ�ه او:ـÍ نـور یـې لـه فلسـطین Uخـه د نـ�ۍ ، بیا سخت و$کول
  . په تیpته مجبور ک�لبیالبیلو برخو ته 

په Uلورمه میالدي پیـ�ۍ کـې چـې د روم امپراطـور قسـنطنطین مسـیحیت 
نو فلسطین چې د عیسی علیه السالم د تولد او د دوی په زعـم د تصـلیب ، قبول ک�

د رومي امپراطور همدا دلچسپی . �ای و د نوموړي لپاره یي �ان��ی تقدس درلود
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دو لـه واک Uخـه ووت او د روم مسـیحي د دې المل شوه چې بیت املقدس د یهـو 
د روم د امپراطورۍ له تقسیم وروسـته بیـت املقـدس د . واکمن یي متولیان شول

د اوومې میالدۍ پی�ۍ په لوم�یـو . ختیh روم د امپراطورۍ تر واک الندې پاته شو
د فارس او روم واکمـن ، کې هغه مهال چې اسالم په جزیرة العرب کې ظهور ک�ی و

دغـه وخـت بیـت املقـدس د لنـ�وخت لپـاره ، ه پـه ج�ـ�و بوخـت ووله یو بل رس 
خو د شام رومي حاکم هرقل ورباندې حمله وک�ه او بیرته یـي د دې ، فارسیانو ونیو

  . مهم  ار واک په الس کې واخیست

د اسالم په راتR رسه د نورو اس]� ادیانو په شان په محمدي دین اسالم کـې 
کلـه چـې د ارساء او معـراج واقعـه . :ر�ـول شـوههم بیت املقدس لوم�نZ قبله و 

 هلتـه یـې د انبیـاء کرامـو، راغله او نبي علیه السالم لـوم�ی بیـت املقـدس تـه الړ
په دې رسه په اسالم کـې د بیـت املقـدس ، امامت وک� او بیا اس]نونو ته پورته شو

زل ک�یـو الله تعالی د ارساء د واقعې په اړه نا. اهمیت او فضیلت نور هم Uر:ند شو
آیتونو کې د بیت املقدس متربک مقام پـه مسـجد االقصـی رسه ونومـاوه او بیـا د 

  . لوم�نZ قبلې همدا نوم شو

خـو رسـول ، وروسته که Uه هم د مسل]نانو قبله بیت الله رشیفـه و$اکـل شـو
الله صلی الله علیه وسلم بیت املقدس یو له هغو دریـو مسـاجدو Uخـه وبالـه چـې 

ن أo هريرةريض الله عنـه عـن النبـي صـىل اللـه ع. زیارت وک�ي مسل]نان یې باید
ومسـجد ، املسـجد الحـرام: "ال تشد الرحـال إال إىل ثالثـة مسـاجد: عليه وسلم قال

  متفق علیه. ومسجد األقىص، الرسول صىل الله عليه وسلم

پـه ، هغه وخت چې اسالم د پراخیدو په حال کې و او اسالمي فتوحـات روان و
بیت املقدس کې که Uه هم یهود موجود وو اما د دې $ولې ساحې واک فلسطین او 

یهودان د Uلورمې میالدي پی�ۍ را وروسته نـور د ، د رومي مسیحیانو په الس کې و
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حتـی وروسـته ، فلسطین او قدس رشیف د واک په موضوع کې فریق نه بلل کیـدل
ن صـلیبي هم د صلیبي ج�ـ�و پـه مهـال د بیـت املقـدس د واک اصـيل دعـوه دارا

مسیحیان او مسل]نان ول او د یهودو لپاره چا دا حق په رسمیت نه پیژاند چـې پـه 
دا چې Uرن�ه وروسته د دې سیمې واک یهودو تـه . دې مهمه ساحه دې واک ولري

دې موضوع ته بـه وروسـته ، ورک�ل شو او په فلسطین کې یهودي دولت تشکیل شو
  . کتنه وک�و

حیانو رسه د مؤته غزا قـدس تـه نـ�دې د اردن په نبوي دور کې له رومي مسی
وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سـیمې د ، سیند په ختی�ه غاړه وشوه

د ابوبکرصدیق رضی الله عنـه ، فتحې لپاره د اسامه بن زید په مرشۍ لpکر تیار ک�
تـر دې چـې د ، په دور کې د ارتداد فتنې د شام او بیت املقـدس فتحـه و�ن�ولـه

حرضت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کـې د ابوعبیـده بـن الجـراح پـه مرشـۍ 
. اسالمZ لpکر قدس  ار چې هغه مهال یروشیلم او ایلیاء بلل کیـده محـارصه کـ�

له Uه وخت محارصې وروسته د  ار مسیحي مرش پادري صفرونیوس پـه دې رشط 
ی اللـه عنـه بـه تسلیمي ته غاړه کيpوده چې د مسل]نانو خلیفه حرضـت عمـر رضـ

هجري کـال کـې  ۱۵په . قدس ته را�ي او دی به په خپل الس د  ار واک ورسپاري
میالدي رسه سمون خوري حرضت عمر رضی الله عنه پرته له جنـU Rخـه  ۶۳۶چې 

د اسـالمي خالفـت برخـه یـي کـ� او پـه بیـت املقـدس یـې ، د قدس  ار ته ننوت
  . ونوماوه

دغه راز امـوي او عبـايس دولتونـو پـه قدس له هغه وروسته د راشده خالفت 
په اموي دوران کې عبداملالک بـن مـروان قبـة . مهال د مسل]نانو تر واک الندې و

الصخره ودانه ک�ه دغه راز یې مسجد اقصی له رسه تأسیس ک� چې د نومـوړي زوی 
د امویانو له سقوط وروسته چې . ولید بن عبداملالک دغه ودانZ پسې تکمیل ک�ې
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فـاطیمیونو او قرامطـه ، قدس بیا بیا د عباسـیانو، مي دولت $و$ه $و$ه شوواحد اسال 
میالدي کـال کـې د سـلجوقیانو تـر  ۱۰۷۱تر دې چې په . وو تر منh الس په الس شو

  . واک الندې راغی

دغه مهال چې اسالمي واکمنZ له یو بـل رسه پـه خپلمن�ـي ج�ـ�و اختـه وې 
صـلیبي ج�ـ�و پـه اغـاز رسه یـې د اروپایي مسـیحیانو فرصـت غنیمـت وبالـه او د 

مـیالدي کـال کـې  ۱۰۹۹پـه ، مدیرتانې له اړخه په اسالمي قلمرو بریدونه پيل کـ�ل
صلیبي مسیحیانو د شام د نورو برخو په شان بیت املقدس هم ونیو او دلته یي لـه 

د صلیبي ج��و پـه وړانـدې اسـالمي جهـاد . زره زیات مسل]نان په قتل ورسول ۷۰
 ۱۱۸۷املقدس د آزادۍ لپاره ډيـرې ه�ـې وشـوې تـر دې چـې پـه  د بیت، پیل شو

میالدي کال کې د حطین په جنR کې له بریا وروسته صالح الـدین ایـوo وتوانیـد 
چې په بیت املقدس کې هم صلیبیان مات ک�ي او دغه متربک مقامات یو �ل بیـا 

ب مـات او صالح الدین ایوo په قبة الصخره ل�ول شوی صـلی. تر واک الندې راويل
کاله بیلتون وروسته یي قدس رشیف یو �ـل بیـا لـه اسـالمي  ۸۸رانسکور ک� او له 

  . جغرافیې رسه پیوند ک�

میالدي کال کـې بیـت  ۱۲۲۹د سلطان صالح الدین ایوo له وفات وروسته په 
املقدس د لن�ې مودې لپاره یو �ل بیا صلیبیانو ونیو خو د ایوo واکمو لخوا بیرته 

، کله چې د ختیh لخوا په اسالمي ن�ۍ چن�یزي فتنه راپورتـه شـوه. شو ورUخه آزاد
عـراق او شـام د ډېـرو برخـو لـه نیولـو وروسـته ، فـارس، خراسـان، د ماوراء النهـر

مـیالدي کـال کـې د مرصـ  ۱۲۵۹خو پـه ، تاتاریانو د فلسطین د نیولو اراده هم وک�ه
الوت پـه سـاحه کـې مملوکي حاکم سلطان قطز د بیت املقدس ختیh ته د عین جـ

تاتاریانو ته پریکنده شکست ورک� چـې همـدا شکسـت د تاتـاري یرغـل د شکسـت 
  . پيالمه هم ثابت شو
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له دې وروسـته د شپاړسـمې مـیالدي پیـ�ۍ تـر وروسـتیو بیـت املقـدس د 
مـیالدي کـال کـې د عـث]�  ۱۶۱۶تر دې چې په ، مملوکي سلطنت تر واک الندې و
پـه پـه . دا سیمه په خپله واکمني کـې شـامله کـ�هسلطنت مرش سلطان سلیم االول 

م کلونوکې د مرص حاکم محمـد عـيل فلسـطین لـه مرصـ رسه ملحـق  ۱۸۴۰ – ۱۸۳۱
 ۱۹او  ۱۸ – ۱۷لـه دې لنـ�ې مـودې پرتـه د ، ک�ی خـو عث]نیـانو بیرتـه تـرې ونیـو

میالدي پی�یو په $ولو کلونو کې بیت املقدس د عث]� دولت تر واک النـدې و تـر 
میالدي کال کې د لوم�ي ن�یوال جنR په مهال د ان�ریزانـو لخـوا  ۱۹۱۷په  دې چې

  . اشغال شو

دا چې فلسطین او په خاص ډول بیت املقدس چـې عـث]� شـاهانو د قـدس 
الرشیف لقب ورک�ی و Uرن�ه پـه وروسـتي �ـل د مسـل]نانو لـه الس ووت او بیـا 

خـو رس$کـي یـې دا . دی Uرن�ه دلته یو ارسائیيل دولت تشکیل شو یو اوږد مبحـث
دي چې یهودو له پی�یو پی�یو دا انتظار درلود چې دوی به د نـ�ۍ لـه :ـوټ :ـوټ 

د نولسمې پی�ۍ پـه وروسـتZ . ته را:ر�ي) فلسطین( Uخه بیرته خپل وطن کنعان
یهـودي مفکـر هرتـزل پـه ، نی]یي کې چې د یهودو صهیو� حرکـت پـه زور کـې و

نومـوړي پـه دې ) یهـودي دولـت( نوم یـي ومیالدي کې یو کتاب ولیکه چې  ۱۸۹۵
کتاب کې د یهودو لپاره په دیني نظریه د ودان شوي هیواد تیوري ترشیح کـ�ه او د 

ارجن�این او یا هم په افریقـا کـې د ، داسې یوه دولت د جوړیدو لپاره یي د فلسطین
  . یو:ن�ا کومه برخه د احت]يل سیمې په حیث وړاندیز ک�ه

دې نظریې په اساس د سوئیس په بال  ار کې د یهودو کال کې د هم ۱۸۹۷په 
ن�یوال کانفرانس جوړ شو او د یهودي دولت په عميل الرو چارو یې غور او پریک�ې 

مـیالدي کـال کـې  ۱۹۱۴په داسې حال کې چې د یهودو ه�ې روانـې وې پـه . وک�ې
 لوم�ۍ ن�یواله ج��ه ونpته چې یوې خواته د ان�لیس او فـرانس پـه مرشـۍ ډيـری
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د جنR پـه اوږدو کـې د . اروپایي هیوادونه او بل اړخ ته املان او عث]� دولت وو
امریکـا متحــده ایـاالت د ننــدارچي پــه رول کـې و او پــه دواړو اړخونـو یــي وســلې 

په دې وخت کې ان�لستان ه�ه کوله چې امریکـا هـم پـه خپلـه نن�ـه پـه . خرUولې
:اونـ� کـې مرصـ یـي تـر واک ان�ریزان چې د فلسـطین پـه . ج��ه کې داخله ک�ي

النــدې و او عــرب یــي د عــث]� ترکــانو خــالف پــاUويل وو د فلســطین راتلــونکي 
، ان�ریزانو دغه مهال له یهودو رسه یوه پ�ه معامله وک�ه. احت]يل واکمن بلل کیدل

هغه دا چې یهودي صهیو� تحریک به په امریکا کې د خپلې یهودي البـZ د فشـار 
ومت د متحدینو په :�ه په ج��ه کې :�یدو ته ه�وي او پـه په توسط امریکایي حک

مقابل کې به ان�لیستان په فلسطین کې یهـودو تـه د دولـت جوړولـو لپـاره �مکـه 
  . ورکوي

میالدي کـال کـې چـې کلـه ان�ریزانـو د  ۱۹۱۷د همدې معاهدې په اساس په 
Uـو  سویز په ج��ه کې عث]نيانو ته شکست ورک� او بیت املقدس یـي اشـغال کـ�

میاشتې وروسته د همدې کال د نومرب په دوهمه د ان�لـیس د بهرنیـو چـارو وزیـر 
د بـالفور اعالمیـه د . آرتور بالفور د یهـودي دولـت د تشـکیل اعالمیـه صـادره کـ�ه

له دې اعالمیې وروسته د ن�ۍ له :وټ ، یهودي دولت د تشکیل لوم�ۍ خpته شوه
په جرمني کې د یهودو په وړانـدې ، :وټ Uخه فلسطین ته د یهودانو راتR پیل شو
ان�لیس غو تل د بالفور د اعالمیـې ، د ه�لر سخت چلند دغه بهیر نور هم توند ک�

خـو د دوهـم ن�یـوال جنـR پېpـیدو ، په تعقیب یهودي دولت رس] رامن�ته ک�ي
  . میالدي کال پورې و�ن�اوه ۱۹۴۸دغه کار تر 

فلسـطین تـه د یهـودو  د لوم�ۍ او دوهمې ن�یوالې ج��ې تر منh کلونـو کـې
دغه راز فلسـطین میشـتو یهـودو د ان�لـیس تـر Uـار او ، راتR په قوت رسه روان و

. مالت� الندې له عربـو مسـل]نانو Uخـه پرلپسـې �مکـې اخیسـتې او قبضـه کـولې
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ان�ریــزان چــې فلســطین یــي تــر اســتع]ر النــدې و یهــودو تــه یــي ډول ډول ډول 
. ي تر سختو محدودیتونو النـدې سـاتيل ووامتیازات مهیا کول خو باملقابل عرب ی

په دې ډول د ان�ریز په ه�و د دوو لسیزو په تـرڅ کـې پـه فلسـطین کـې د یهـودو 
شمیر له زر:ونو Uخه لکونو ته ورسید او په فلسطین کې یو �ـل بیـا یـوه د پـام وړ 

  . یهودي $ولنه رامن�ته شوه

نـو د خپلــو د دوهـم ن�یـوال جنـR لـه پـای تــه رسـیدو وروسـته چـې ان�ریزا
مستعمرو نه د وتلو اراده درلوده همدا وخت یي د یهودي دولـت د رسـ] جوړولـو 

ان�لیستان ، مخکې له دې چې ان�ریزان له فلسطین Uخه وو�ي. لپاره مناسب وباله
کال د نومرب په میاشت کې په رسـمي تو:ـه  ۱۹۴۷او امریکا د ملل متحد له الرې د 

د مل�ــرو ملتونــو د . جوړیــدل اعــالن کــ�لد فلسـطین تقســیم او د یهــودي دولــت 
پـه دې ډول چـې د ، پریک�ې له مخې د فلسطین خاوره په دریو برخو ویشل شوې وه

قدس  ار او مقدسو مقاماتو واک به د ملل متحد په مرشۍ د یوې بې طرفـه ادارې 
فیصده به یهودانو تـه  ۵۷فیصده به عربو او  ۴۳د فلسطین د نورې �مکې . رسه وي

  . �ي تر Uو په کې لوم�نی یهودي دولت جوړ ک�يورکول کی

خو یهودان چې له دې وړانـدې یـي پـو�ي ډلـې جـوړې کـ�ې وې او د سـرتو 
ه�ه یي کوله چې له ورکـ�ل شـوي سـهم زیاتـه برخـه د ، قدرتونو مالت� هم وررسه و

تر دې چې کله د ملل متحد �ـان��ی اسـتازی کونـت برنـادوت د ملـل . �ان ک�ي
د ، تطبیق او د تقسیم د عملیي د Uار لپـاره فلسـطین تـه راغـیمتحد د پریک�ې د 

یهودانو په لوم�ي قدم کې د نقب صحرا چې د پریک�ه لیک ، یهودانو لخوا ووژل شو
په جرب رسه ونیوله اووروسته یـي د نـورو سـیمو د النـدې ، له مخې د عربو برخه وه

  . کولو او د مسل]نانو د ش�لو لپاره زورزیاتی پيل ک�
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انو د Uو کلونوپه ترڅ کې د قدس  ار د ډېرو برخو په شمول د فلسـطین یهود
 hاړخ تـه دغـزې ت�ان�ـې او ختـی hاک�ه سیمې قبضه ک�ې او مسل]نان یـي لویـدی

د . محدودې ساحې تـه وشـ�ل) د اردن سیند لویدی�ې غاړې( خواته د ضفه الغربیه
یـي دمسـل]نانو پـه  قدس  ار چې لویدی�ه برخه یي له پیله د یهودو او رشقي خوا

وروسته یي رشقي خوا چې مقدس مقامات په کې دي هم یهودو ونیوله ، الس کې وه
  . او د مسل]نانو د تدریجي ش�لو عملیه یي پيل ک�ه

کال په جنR کې چې ارسائیلو د کفري ن�ۍ په مالت� په لویدی�ه غاړه  ۱۹۶۷د 
عـرب دولتونـه ، بضه ک�ېرسبیره د مرص سینا $اپوزمه او د سوریې د جوالن لوړې ق

وروسته مرص او اردن د . او فلسطیني مقاومت یي له سخت حالت رسه مخامخ ک�ل
ارسائیلو دولت په رسمیت وپیژاند چې دا د ارسائیلـو پـه وړانـدې د عربـو لـوم�ی 

مـیالدي کـال کـې د  ۱۹۸۰همـدې چلنـد ارسائیلـو تـه جـرأت ورکـ� او پـه . تنزل و
د خلیج د ج��ې په مهال ، رس] خپله پالزمینه وبللهارسائیلو پارملان بیت املقدس 

چې دفلسطیني مقاومـت مرشـ یـارس عرفـات صـدام حسـین تـه د کویـ¶ د نیولـو 
فلسطینیان نور هم له عرo مالت� Uخه محروم او ارسائیلو ته یوازې ، مبارکي ورک�ه

  . شول

ارسائیلو که Uـه هـم لـه تیـرو Uلـورو لسـیزو راهیسـې بیـت املقـدس خپلـه 
نـو ، م�ر نورې ن�ۍ د ارسائیلو دغه سیاست پـه رسـمیت نـه پیژانـد، زمینه بللهپال 

�که ن�دې $ولو هیوادونو خپل سفارتونه په تل آبیب کې ساتل او په بیـت املقـدس 
اوس چې د امریکا ولسمرش ډونال� $رامپ بیت . کې یې یوازې کونسل�رۍ درلودې

لري چې د امریکا سفارت ورتـه را  املقدس د ارسائیلو رسمي پالزمینه وبلله او اراده
دا یوه داسې ه�ه ده چې شاید نور له امریکا رسه تـ�يل هیوادونـه هـم ، انتقال ک�ي

  . دې چارې ته تشویق ک�ي
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لکه Uن�ه چـې پـه لـوم�ۍ ن�یوالـه . په امریکا کې یهودي البZ ژور نفوذ لري
په ج��ه کـې ج��ه کې د امریکا یهودي البZ د دې هیواد واکمن د ان�لیس په :�ه 

داخلیدو ته وادار ک�ي وو اوس هم ویل کی�ي چې د تیرو $ـاکنو پـه مهـال یهـودي 
البZ چې د امریکا په اقتصاد او رسنیو قبضه لري له ډونال� $رامپ رسه یـې پـه دې 
رشط پراخې مرستې ک�ې وې چې نوموړی به د امریکـا سـفارت بیـت املقـدس تـه 

داسـې  ـکاري چـې د اسـالمي امـت  د همدې معـاملې پـه پایلـه کـې اوس. نقلوي
لوم�نZ قبله یو �ل بیا له اسالمی جغرافیې بیلی�ي او مسل]نان به یي بیا د یوه بـل 

  . صالح الدین د ظهور تر وخت په فراق کې �وری�ي

  و الی الله املشتکی و به نستعین
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  د ثبات او وفا غربګ سمبولونه، دکتور عمر او مال عمر

  ۲۰۱۷فربوري// ۲۰

ه عمر و چې په مرص کې د طاغوت په وړاندې د ای]ن او استقامت رمـز یو هغ
بلل کېده او بل هغه عمر چې لـه دې ناپيژوندویـه عمـر رسه یـې دینـي خپلـوي پـه 

  . داسې ډول وپالـله چې تر ابده به د تاریخ ویاړ وي

دکتور عمـر عبـدالر حمـن د مرصـ د دهقهلیـه والیـت پـه ج]لیـه کـيل کـې 
یاشتو و چې په سرت:و ړوند شو خو دا معلولیت یې د راسـخ عـزم د لسو م، وزې�دید

کلنـZ  ۲۲پـه ، په یوولس کلنZ کې یې قران کریم حفظ کـ�. په وړاندې خن� نه شو
کلنـZ کـې پـه  ۲۷کې د جامعةاالزهر د اصول الدین پوهن�ي ته بریـالی شـو او پـه 

  . ممتازه درجه ترې فارغ شو

زې پـه مرصـ کـې د نبـوغ او علمـي په سرت:و ړوند عمـر عبـدالرحمن نـه یـوا
استعداد له برکته وپيژندل شو بلکې وروسته ثابتـه شـوه چـې دغـه د علـم الروی د 

کلن و چې د مرص مسـتبد  ۳۲نوموړی . عمل په میدان کې هم له چا وروسته نه دی
حاکم ج]ل عبدالنارص م� شو او عمر عبدالرحمن یې د خپل جامع مسجد له منرب 

ج]ل نارص چې کمونیستي §ایالت یې . کولو فتوی صادره ک�هUخه د جنازې د نه 
د عمـر . لرل په مرص او عرo ن�ۍ کې د اسالمي فکـر لـه سـرتو د ـمنانو Uخـه و

عبدالرحمن دې جرأت نوموړی د اسالمپالو تر منh په الشیخ املجاهد رسه مشـهور 
  . ک� چې د عمر تر پایه په همدې لقب یادېده

سخ ای]ن او عزم له املـه بیـا بیـا د مرصـ د جـابرو عمر عبدالرحمن د خپل را
بیا بیا د طاغوÁ محاکمو میـز تـه ودرول شـو او . حاک]نو لخوا زندان ته ولی�ل شو



    د امت مسائل                                       د قلم له سنګره

 

  

 

١٧٥ 

خو دې امتحاناتو د نوموړي عزم ستومانه نه ک� او نه . سختې سزا:انې ورک�ل شوې
پـه  شـیخ عمـر خپلـه د دکتـورا رسـاله هـم د جهـاد. یې هم د حق غ� خاموشه شـو

د انـور السـادات د اسـالم د ــمنه . موضـوع او د سـورة التـوبې پـه تفســیر ولیکلـه
کلـه چـې انـور . استبداد په خالف یې د ج]عة االسالمیه په نـوم تنظـیم جـوړ کـ�

السادات د یوه قانون له مخې د تعدد ازواج او منع الطالق قوانین نافـذ کـ�ل عمـر 
ووت او تر پایه یې د اسـالمي احکـامو د عبدالرحمن یې په ړندو سرت:و مقابلې ته را

  . دفاع مبارزه وک�ه

شـو:ر ، رومـاتیزم، هغه د ژوند په ورستیو کلونو کې له بیالبیلو امراضو ک�ېده
خو بیا هم د عبادت او جهاد د کـار . او د مزمن رسدرد په شان ناروغZ یې درلودې

هغـه لـه ډېـر ضـعف په مرص کې د نوموړي د زندان د مل�رو په وینا . لپاره �وان و
رسه رسه همیشه روژې نیولې او د شپې به یې په صـلوة التهجـد کـې د قـران کـریم 
دومره تالوت کاوه چې د عمر په لحاظ تر ده �وان مقتدیان به پسې ست�ي شـول او 

  . ملونh به یې ورپريpود م�ر شیخ عمر به والړ و

امریکا حکومـت  م کال کې امریکا ته د یوه سفر په مهال د ۱۹۹۳شیخ عمر په 
نوموړی د عمر په ورستیو کـې دومـره ضـعیف و . ونیو او د عمر قید سزا یې ورک�ه

چې حتی خپله :ر�یدالی هـم نـه شـوای او پـه نـورو نـاروغیو رسبیـره د معـدې د 
یـې د  ۱۸تر دې چې وړمه ورځ د فربورۍ په . رسطان ناروغي هم ورته پیدا شوې وه

  رحمه الله. وفات اعالن وشو

چې ، دکتور عمر رسه مې �که د مال محمد عمر مجاهد نوم پیوند ک� له شیخ
هغـه دا چـې . مال محمد عمر د نوموړی په باره کې د وفا یوه تاریخي کردار اداء ک�

د طالبانو د حکومت په وروستي کال کله چې د شـل�ر نـو مؤسسـې �ینـي خـارجي 
، ه بنـدیان ووکسان عیسویت تـه د تبلیـغ پـه جـرم ونیـول شـول او لـه طالبـانو رس 
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امریکایانو یې د خالصون غو تنه کوله او د خالصون په ل� کـې د احت]لـې معـاملې 
  . خربه هم کیدله

دا مهال چې طالبان ډېر مفلس او تر بندیزونو الندې وو نو فکـر کېـده چـې د 
امارت مرش مال محمد عمر مجاهد رحمه الله بـه د دې کسـانو پـه مقابـل کـې نـور 

م�ر مال محمد عمر مجاهد له امریکایانو وغو تل چـې عمـر . امتیازات طلب ک�ي
  . عبدالرحمن دې خوشی ک�ي تر Uو د دوی بندي کسان خالص ک�ای يش

د اخـوان املسـلمین او ج]عـة ، مال محمـد عمـر مجاهـد مرصـ نـه و لیـدلی
خو په دې پوهیده چې د مرص سـپین ږیـری ، االسالمیه له تنظیمونو رسه هم نابلد و

مال محمد عمر مجاهد له نومـوړي . یکا کې د اسالم په تور محبوس دیشیخ په امر
فکري او نورو ت�اوونو یوازې د ای]ن ورورويل وپالــله او ، رسه قطع نظر له تنظیمي

  . له امریکا یې د نوموړي د خالصون غو تنه وک�ه

کاشـکې هـر . کاشکې زموږ هر اسالمپال همـدومره ژور او حقـا� فکـر ولـري
مذهب او مسـلک پـه �ـای یـوازې د اسـالم رشـته ، اهد د :وندي ت�اومؤمن او مج

  . کايف وبويل او خپل مسل]ن او مجاهد ورور ته د اخالص او وفا غی�ه خالصه ک�ي

متاسفانه نن خو �یني هغه چې �انونـه د عمـر عبـدالرحمن دفکـر او مـنهج 
دغه اهـل . ل�ويالروي بويل په مال محمد عمر او د هغه په الرویانو د انحراف $اپي 

اشـاعره او ماتریدیـه د اهـل ، البدع چې حق او اسالم یې په �ان کې منحرصـ کـ�ی
السنة و الج]عة له عقیدې وتيل بويل او په یونیم ملیاردیز امت کې یوازې خپل Uو 

  . لکه همفکران ورته مسل]ن بریpي نو تیار د تکفیري خوار جو په مسند ناست دي

، دالرحمن او عبد الله عـزام پلیـو� نـه شـو بللـیدوی موږ هی�کله د عمر عب
بلکې دوی هغـه الرورکـي دي چـې یـوازې د خپلـو خی�ـو پـه احساسـاÁ فتـواوو د 
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مسل]نانو تکفیر او تقتیل �ان ته روا بويل او ن�یوال جهاد یې د بدنامZ لـه :ـواښ 
  . رسه مخ ک�ی دی

د واقعــي مســل]ن داســې وي لکــه مــال محمــد عمــر چــې خپــل امــارت یــې 
هغه Cـک حرامـه ، ناپیژوندیه مسل]نانو په خاطر د سقوط له خطر رسه مخامخ ک�

او نامرده هی�کله د اسالمي مروت pU« نه يش بلل کیدای چې په هغه اولس چې 
دوی یې په کورونو کې ساتيل وو او د دوی په رس یې لـه ، دوی ته یې پناه ورک�ې وه

بائيل سیمو عراق تـه سـتانه شـول لـه کفارو رسه جنR کاوو م�ر کله چې دوی له ق
  . هغه �ایه یې د کفر فتوا:انې اود ارجاء $اپې په بدل کې ورته راولی�لې
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 هیواد او اولس -لورم فصل ــــ

 پیامد و عواقب پی:ن فروش افغانستان  
 دی) جزء الیتجزأ( افغانستان  
  ان ترېr ن مرض وپیژنو اوZئ چې د تعصب کرغیrرا

  ! وساتو
 هم ژوند روان و کيل کې ... 
 ته د اسالمي امارت ژمنتیا nد افغانستان پرمخت  
 ؟ افغان اولس دین ته ژمن دی که بې دین� ته  
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  پیامد و عواقب پیQن فروش افغانستان

  
الحمدلله رب العلمین والصلوة والسالم علی رسوله محمد وعلی آلـه واصـحابه 

  : أجمعین وبعد

دارید به تاریخ هشتم ماه میزان سال جاری  چنانچه اطالع! خوانندگان گرامی
زمامداران ادارهء نامنهاد جدید کابل به رهربی ارشف غنی احمدزی معاهده یی را 

و به ایـن گونـه موجودیـت و بقـای ، بنام پی]ن امنیتی با امریکا به امضا رسانیدند
ن ایـن پـی]. نیروهای اشغالگر را در افغانستان برای مدت بیشرتی §دید کردنـد

ساعت از به قدرت رسیدن ارشف غنـی احمـدزی  ٢٤زمانی به امضا رسید که تنها 
شـتاب و عجلـه در . در نتیجهء انتخابات تقلبی و انتصاب امریکـایی گذشـته بـود

آراء و نظریـات  امضای این پی]ن توسط زمامداران جدیـد و عـدم ارزش دهـی بـه
خصیت هـای بـا نفـوذ و جـان منورین و ش، دانشمندان، عل]ی کرام، افغانان آزاده

مطالبهء امریکا ظاهر مـی سـازد کـه در حقیقـت ایـن همـه  فشانی برای بجا آوردن
از قبـل برنامـه ریـزی گردیـده بـود تـا امریکـائی هـا  وضعیت دراماتیک و بحرانی

پی]ن مورد خواهش خـویش را بـاالی بردگـان  بتوانند در تاریکی و اوضاع دگرگون
 . باالخره به این هدف نایل آمدندکه ، خود به امضا برسانند

چنانچه این پی]ن با امریکا توسط Cایندگان ملت نه بلکه توسط عـده یـی از 
بناء ، خودفروختگان و غالمان امریکایی تحت فشار آقای شان به امضا رسیده است
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عالوه بر اینکه از لحاظ  این پی]ن. مدار هیچ نوع اعتبار و حیثیت قانونی Cیباشد
ردود می باشد از حیثیت و اعتبار قابل مالحظه یی از نگاه قوانین مـروج و رشعی م

 . وضعی نیز برخوردار Cی باشد

در این نوشتار تالش می کنیم که تحلیـل مخترصـی از جوانـب مختلـف ایـن 
پیامدها و عواقب آن داشته باشـیم تـا هموطنـان خـویش را متوجـه عمـق و ، پی]ن

  . شان در قبال آن بگردانیم خطر این موضوع حساس و مسئولیت

  : حیثیت رشعی پی]ن امضا شده با امریکا

پی]ن امضا شده با امریکا رصاحتا بـا اساسـات رشعـی و ارشـادات فقهـی در 
این پی]ن دوستی طویل املدت با کفار امریکایی مـی باشـد در . تعارض می باشد

ــال در آیــت  ــد متع ــت  ١٤٤حالیکــه خداون ــورهء النســاء و آی ــده ســور  ٥١س هء املائ
بـر اسـاس ایـن پـی]ن نیروهـای . مسل]نان را از دوستی با کفار منع Cوده اسـت

توپ ها و وسـایل دیگـر نظـامی امریکـایی ، طیاره ها، وسایل جنگی، مسلح بیش]ر
ایـن در حالیسـت کـه دیـن اسـالم . اجازه دارند تا در خاک افغانستان باقی Ôانند

چنانچـه بـر اسـاس . مـین اسـالمی داردرشایط خاصی برای سـکونت کفـار در رسز 
احکام دین مبین اسالم تنها ذمی و یا مستأمن میتواند در رسزمین اسالمی زندگی 

ذمی کافری است که تبعهء کشور اسالمی بوده و همـهء قـوانین آن کشـور را . کند
می پذیرد و در بدل رهایش و حفاظت مال و جان وی توسط دولـت اسـالمی جزیـه 

تأمن به شخصی گفته میشود که به اجـازهء دولـت اسـالمی از دار می پردازد و مس
حرب جهت تجارت و یا امور رسمی دیگری وارد کشور اسالمی شده باشـد و بـرای 
مدت محدودی تحت رشایط خاص و بدون داشـ« اسـلحه و دسـت زدن بـه امـور 

 اسالم هرگز اجازه سکونت و بقای. تخریبی در رسزمین اسالمی سکونت پذیر باشد
امریکایی هـا کـه . کفار را بجز در دو حالت ذکر شده در رسزمین اسالمی Cیدهد



    هيواد او  ولس                                       د قلم له سنګره

 

  

 

١٨١ 

متوصل به قوه شده و این کشور را اشغال کرده انـد و اجـازهء کنـونی موجودیـت و 
یک اقدام کامال مخالف و معارض با اساسات دینـی  بقای مسلح و باال دستی ایشان

امـر نـا مرشـوع باشـد رش محـض می باشد و آشکارا است که آنچه از جهت دینـی 
پنداشته میشود و مصالح شخصی و یـا گروهـی Cیتوانـد حکـم رشعـی ایـن رش را 

  . مبدل سازد

بر اساس هدایات رشع مسل]نان میتوانند تنها در میدان جنگ با نظرداشت 
کـه در آنصـورت مسـل]نان ، مصالح خویش با کفار تعهد آتش بند و یا صلح Cاینـد

دادن ، عـالوه بـر آن دوسـتی بـا کفـار. ه ایـن عهـد خـویش انـدرشعا پابنـد وفـا بـ
مصـئونیت قضـایی بـرای ، پایگاههای نظامی برای لشکر کفار در رسزمین اسـالمی

و آزادی کامل برای انجام هر عملی که خواسـته باشـند و مسـل]نان را تحـت ، آنان
َوَلـن یَْجَعـَل : ((خداوند متعال مـی فرمایـد، غلبهء آنان قرار دادن رشعا جواز ندارد

و هرگـز خداونـد بـراى «: ترجمـه، النساء ۱۴۱)) اللُّه ِلْلَکاِفِریَن َعلَی اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیالً
  . »مؤمنان راهى باز نگذاشته است] زيان[ كافران بر

بر اساس همین اصل دینی و آرای بیشرتین فقهاء بردهء مسـل]ن در ملکیـت 
ر بردهء مسل]ن اجازه ندارد در ملکیت شـخص اگ، بادار کافر باقی مانده Cیتواند

ملـت آزاده و مسـل]ن کافر قرار داشته باشد پس به طریـق اولـی جـایز نیسـت تـا 
تحت باداری و رسداری کفـار قـرار گرفتـه و رسـ] پابنـد قـوانین و فـرامین آنـان 

"االسـالم یعلـو وال یعلـی علیـه" : رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید. گردند
یعنـی بـاال » برتر است وچيزى بـاال دسـت آن نيسـت) دین( اسالم«. واه البیهقير 

 . دستی کافر بر مسل]ن جایز نیست

خداوند متعال بطور مکرر در قرآن کریم از دوستی با کفار و از میالن بسـوی 
ي وَ : آنان منع Cوده می فرماید ِخـُذوا َعـُدوِّ َها الَِّذيَن آََمُنوا َال تَتَّ َعـُدوَُّكْم أَْوِلَيـاَء ﴿َيا أَيُّ
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ِةَوَقْد كََفُروا Ôَِـا َجـاءَُكْم ِمـَن الَْحـقِّ  ، سـورهء املمتحنـة ۱آیـت )) تُلُْقوَن إَِلْيِهْم ِباْلَمَودَّ
مگÉيد كـه ] خود[ دشمنان مرا و دشمنان خودتان را دوستان، اى مؤمنان«: ترجمه

ق رسيده بـه شـ] كفـر ح] دين[ حال آنكه به. به آنان از روى دوستى پيام بفرستيد
 . »اندورزيده

ـُکمُ : ((و نیز می فرماید ـن  َوالَ تَْرَکُنواْ إَِيل الَِّذيَن َظَلُمواْ َفَتَمسَّ ـاُر َوَمـا َلُکـم مِّ النَّ
و به سـتمكاران «: ترجمه. ۱۱۳آیت ، سورهء هود)) ُدوِن اللِّه ِمْن أَْوِلَياء ثُمَّ الَ تُنَرصُونَ 

بـه شـ] خواهـد رسـيد و در برابـر خداونـد ] جهّنم[ گرايش نيابيد كه آن گاه آتش
ِ اْلُمَنـاِفِقَ& ِبـأَنَّ ◌َ : ((و می فرماید. »يابيدآن گاه نرصت Cى، دوستا$ نداريد برشِّ

ِخـُذوَن اْلَكـاِفِريَن أَْوِلَيـاَء ِمـن ُدوِن اْلُمـْؤِمِنَ& أََيْبَتُغـوَن  ـِذيَن َيتَّ َلُهْم َعـَذاًبا أَِلـيً] * الَّ
ـِه َجِميًعا ِعنَدُهمُ  نَّ اْلِعزََّة ِللَّ بـه «: ترجمـه. ١٣٩و  ١٣٨آیـات ، سوره النسـاء)) اْلِعزََّة َفإِ

كه كافران را ] منافقا$[ دارند آن] در پيش[ منافقان خرب ده به آنكه عذا, دردناك
 پـس؟ جوينـدگÉند آيا به نزد آنـان عـزّت مـىمى] خويش[ به جاى مؤمنان دوستان

  . »عزّت همه از آن خداست ]بدانند كه[

جـایز ، بجـز آنچـه ذکـر شـد، و پـی]ن بـا کفـار قبال ذکر شد که هر نوع عهد
مگر بالفرض اگر چنین پی]نی مانند معاهدهء آتش بس جایز نیز پنداشـته ، نیست

زیـرا ایـن چنـین ، انعقاد آن توسط زمامداران ادارهء کابل اعتبار رشعی ندارد، شود
خلیفـهء مسـل]نان و یـا ، امـام، بـزرگ، فار از صـالحیت رهـربتعهد و یا پی]ن با ک

امریکائی ها این تعهد را با جانب مقابل که مجاهـدین انـد . Cایندهء وی می باشد
و . بلکه آن را با دست نشاندگان و Cک خورهای خویش انجام داده انـد، نکرده اند

نان کرده Cیتواننـد این بردگان خود فروخته به این دلیل Cایندگی از ملت مسل]
که بر اساس فتوای عا� بزرگ فقه امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمه الله اگـر 
کفار با یک گروه محارصه شده یا محبوس مسل]نان پی]ن صلح را به امضا برسانند 

زیرا که هر عهد و پی]نی که تحت فشـار ، آن پی]ن اعتبار رشعی Cی داشته باشد
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د الزما مصالح و منافع کفار در آن در نظر گرفته شده و به زیـان کفار انجام می یاب
 . مسل]نان می باشد لهذا از نگاه رشع منعقد Cی گردد

قاعدهء رشعی می گوید که هرگاه فعل مباح باعـث و یـا مقدمـه بـرای حـرام 
گـر چـه در ذات اآن فعـل ، بگردد و یا با حرام خلط گردد و یا منجربه حـرام باشـد

: اصـول فقهـی مـا میگویـد کـه، بنـابرین. باشد حـرام پنداشـته میشـودمباح خود 
 ٣٨مسـلم الثبـوت ص . تحصیل أسباب الواجـب واجـب وأسـباب الحـرام حـرام""
بدست آوردن اسباب واجب واجـب اسـت و بدسـت آوردن اسـباب حـرام حـرام «

  . »است

 نتیجه و پایان موجودیت امریکائی ها در افغانستان تسلط و اشـغال کفـار بـر
فحاشی و ادامهء گمراهـی ، Ôباردمان، چور و چپاول، قتل و قتال مسل]نان، کشور

و این پی]ن سـبب §دیـد و دوام ، که اینهمه اع]ل نا مرشوع می باشد، می باشد
 . این اع]ل نا مرشوع و حرام میباشد بناًء حرام و نا مرشوع تلقی می گردد

لکیـت شـائع افـراد متعـدد یک مسئله عام فقهی است که در هر آنچـه کـه م
اگر یک« از رشیک ها آنرا به فـروش ، یعنی افراد زیادی در آن رشیک باشند، باشد

آن خریـد و فـروش و یـا گـروی رشعـا مـدار اعتبـار ، برساند یا آنرا به گروی بدهد
زمین و حریم فضایی افغانستان و همه امکانات موجود در ایـن کشـور کـه . نیست

نون تحت ترصف و مورد استفاده امریکـائی هـا قـرار گرفتـه بر اساس این پی]ن اک
اگر فردی مانند ارشف غنی و یـا ، است مال مشرتک ملت مسل]ن افغانستان است

ایـن چنـین عقـد فاقـد ، حنیف ا§ر برخی از این کشور را به قباله امریکا می دهد
C یباشنداعتبار بوده و هیچ فردی از افراد رشیک در کشور ملزم به وفا به آن . 

عالوه بر این امـارت اسـالمی افغانسـتان کـه رشعـا حـاکم رسزمـین اسـالمی 
از آغاز اشغال کشور رصاحتا اعالن داشته است که هـر ، افغانستان پنداشته میشود
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تعهد و داد و سـتد بـا ادارهء اجیـر کابـل فاقـد اعتبـار بـوده و ، قراداد، نوع پی]ن
پـی]ن و ، بنـابرین هـر قـرارداد. به آن نیستامارت اسالمی افغانستان ملزم به وفا 

معاهده که با این ادارهء اجیر صورت می گیرد مدت اعتبـار آن تـا بـه بـر افراشـته 
شدن پرچم امارت اسالمی بر برج های ارگ در کابـل مـی باشـد و بعـد از آزادی و 

  . فتح امارت اسالمی هیچ نوع مسئولیت در مقابل این نوع تعاهدات ندارد

، وق واضح می سازد که از نگاه رشع پی]ن امضا شده با امریکا مـردوددالیل ف
نا مرشوع بوده و فاقد اعتبار می باشدو چنانچه ذکر شد ملت مسل]ن افغانسـتان 
هرگز هم از نگاه رشعی و هم از نگاه قانونی مسئول این چنین تعاهدات و پی]ن ها 

 . Cی باشند

  : تحليل تخنيكى و نواقص پيمان

کـه امریکـائی هـای بـاال ، ن پی]ن عبارات گنگ به کار برده شده اسـتدر ای
مـثال در مقدمـه بـدون . دست میتوانند آنرا مطابق به مصالح خویش تعبیـر کننـد

تعین زمان موجودیت امریکایی ها در افغانستان بقای اشـغالگران در کشـور "غیـر 
تعبیـر گـردد  غیر دایمی چنانچه میشود به چنـدین سـال. دایمی" ذکر شده است

  . میشود به چندین صد سال نیز تعبیر گردد

در پی]ن آمده است که امریکایی هـا بـا اسـتفاده از خـاک افغانسـتان بـاالی 
کشورهای همسایه و یا دشـمن دیگـری عملیـات انجـام Cیدهنـد مگـر مـا شـاهد 
 هستیم که امریکا با استفاده از خاک افغانستان به شکل روزانه در مناطق قبایـل و

از تناقض آشکار میان سخن و عمل ظاهر مـی . همجوار بر مجاهدین حمله می کند
بلکـه تنهـا ، گردد که امریکایی ها عمال متعهد به مواد ذکر شده در پی]ن نیسـتند

از آن موادی استفاده می کنند که میتواند دلیلی بـرای موجودیـت طویـل املـدت 
  . شان در منطقه باشد
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ا با خیلی زیرکی توانسته اند زمامداران ادارهء کابـل در این پی]ن امریکایی ه
هر جایی که مسئولیت متوجـه امریکـا مـی باشـد در آنجـا بجـایی . را فریب دهند

اینکه عبارت "امریکا متعهد است" باشد عبارت "امریکا سـعی مـی کنـد" بـه کـار 
 . که داللت بر عدم التزام امریکا بر این پی]ن می کند، برده شده است

افغانستان متحد عمدهء امریکـا خـارج از ، ماده چهارم پی]ن، فقرهء ششمدر 
موقف بی طرفی برایش مفیـد ثابـت افغانستان که همیشه . ناتو خوانده شده است

در  شده اسـتقطب های نظام جهانی مواجه تباهی  میالن بسویبه سبب شده اما 
متعددی بـرای آن  میتواند باعث زیان های غربییک ردیف گرف« آن با کشورهای 

روسـیه ، استحالت شکل گرف« در اینجا که پی]ن شانگهای در . در منطقه باشد
بخاطر اوکراین و سوریه در جنگ و رویـارویی بـا غـرب قـرار دارد و در کشـورهای 

حیثیـت متحـد ، همسایه نیز احساسات ضد امریکایی در حالت اوج گـرف« اسـت
ن و مواجه شدن آن با مشکالت زیـادی در بودن امریکا باعث منزوی شدن افغانستا

 . منطقه خواهد شد

مواد این پی]ن رصاحتا موجودیـت نیروهـای امریکـایی را در افغانسـتان نـه 
برای دفاع و حفاظت از این کشور بلکه برای حفاظت از منافع و مصالح بین املللی 

تحـت حمـالت قـرار گـرف« : فقـرات مـاده ششـم مـی گویـد. امریکا مـی خوانـد
اسـتقالل و یـا ، یا اقدام علیه حاکمیت، فغانستان توسط یکی از کشورهای خارجیا

و در آن صـورت . §امیت ارضی افغانستان باعث نگرانی شدید امریکا خواهـد بـود
امریکا دربارهء عکس العمل مناسب با زمامداران افغان مشورهء خودرا رشیک مـی 

 . سازد

محافظـت و دفـاع از ، رای تقویـهبـ، چنانچه ادعـا مـی گـردد، اگر این پی]ن
پس باید در رصاحت می Cود که امریکا بـرای از بـین بـردن هـر ، افغانستان باشد
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نوع تهدیدی که متوجه حاکمیت ملـی و §امیـت ارضـی افغانسـتان باشـد اقـدام 
اینکـه . جدی کرده و در مقابل هر نوع حمالت از ایـن کشـور محافظـت مـی کنـد

ئولیت خودرا تنها منحرص به اظهار نگرانی کرده انـد امریکائی ها در اینصورت مس
پس این نگرانی را میتوان از امریکا نیز ظاهر کـرد پـس رضورت بـه موجودیـت در 

هویدا است که نیروهای آن برای اهداف جهانی غیر افغانی در ایـن ؟ اینجا چیست
 . جا مستقر اند و مصالح افغانستان برای آنان اهمیت و ارزشی ندارد

کارمنـدان ، ت مادهء یازدهم این پی]ن می گویـد کـه عسـاکر امریکـاییفقرا
ملکـی و پرسـونل متعلـق بــه آنـان در صـورت ارتکــاب جـرم از مصـئونیت قضــایی 

زمامداران افغانی Cیتوانند منسوبین نظامی و یا غیر نظامی . برخوردار می باشند
، اتبـاع کشـور توقیـفامریکایی را به جرم این ارتکاب جنایتی در مقابل کشور و یا 

به همین شکل جانب افغانی Cیتوانـد مجـرمین . تحت بازپرسی و یا زندانی کنند
امریکایی را و یا دعواهای متعلق به آنان را به محکمهء جهانی و یا محکمـهء کشـور 

 . سومی راجع کند

کارمندان ملکی و پرسـونل خـدماتی آن ، بر اساس این ماده عساکر امریکایی
یعنی آنـان میتواننـد در . ت کامل از هر نوع جرم و جنایت می باشنددارای معافی

، دزدی، به قتـل آنان می توانند آزادنه. افغانستان هر جرم و جنایتی را انجام دهند
چور و چپاول آثـار تـاریخی و ، آبرو ریزی و بی عزتی مردم، جاسوسی، اختطاف، زنا

بزنند و هیچ کس حق نـدارد اموال شخصی مردم و یا هر نوع اع]ل تخریبی دست 
آنان تنها جوابگوی حکومت امریکـا . که مانع ارتکاب این چنین جنایات شان گردد

در گذشته وقتی نیروهای امریکایی مرتکـب چنـین جنایـات مـی ... هستند و بس
جانـب ، مگـر بعـد از ایـن پـی]ن، شدند افغان ها در مقابل آن اعرتاض می کردنـد

ندارد زیرا که زمامداران ارگ رس] پذیرفته اند که اتباع افغانی حق اعرتاض را نیز 
خالصهء مطلب این مـاده . امریکا از هر نوع تعقیب قضایی و عدلی مصئون هستند
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یـا ماننـد ، اینست که منبعد امریکائی ها میتوانند مانند عزیز آباد قتل عام کننـد
آن کریم را در بگـرام زنگاوات وحشتی را برپا کنند و یا هم میتوانند یکبار دیگر قر 

، افغان ها حـق اعـرتاض و مخالفـت را ندارنـد، به آتش بزنند و بر اساس این پی]ن
زیرا که عساکر امریکایی رس] مسئولیتی در مقابـل آنـان ندارنـد و نـه بـرای آنـان 

  . جوابگو هستند

برای قراردا دی هـای یی را این پی]ن عالوه بر اتباع امریکا حقوق فوق العاده 
منظـور از قـراردا دی هـای امریکـایی تفنگـدارانی . ریکا نیز تضمین کرده استام

محلی یی است که امریکـائی هـا آنـان راماننـد کارمنـدان رشکـت هـای خصوصـی 
این نوع تفنگداران در جریان سیزده سال گذشته در هر گوشه . استخدام می کنند

، اختطـاف، نـیراهز ، دزدی، و کنار کشور مرتکـب جنایـات بیشـ]ری همچـو قتـل
با موجودیت امریکایی ها بقای این چنـین . بی عزتی مردم و غیره شده اند، قاچاق

جنایتکاران نیز §دید می گردد بلکه شکل رسمی را بخـود مـی گیـرد و بـه دلیـل 
اینکه از حقوق ویژه یی در پی]ن امنیتـی برخوردارهسـتند ادارهء اجیـر صـالحیت 

  . جلوگیری جنایات شان را نیز ندارد

ماده پانزدهم این پی]ن که دربارهء ورود و خروج است می گوید که عسـاکر 
امریکایی و پرسونل ملکی آن میتوانند به شکل انفرادی و اجت]عـی بـدون داشـ« 

جوازنامــه و یــا اســناد و مــدارک دیگــری از طریــق زمــین و یــا هــوا در ، پاســپورت
تحقیق و ، افغانی حق جلوگیریمقام های . افغانستان داخل و یا از آن خارج گردند

پرسش از آنان را ندارند بلکه آنان از همه مقررات کنرتولی مستثنی انـد کـه بـرای 
اتباع خارجی وضع گردیده است و روابط بین املللی رفت و آمد افراد را تنظیم می 

به همین شکل عراده جات عسکری و ملکی و طیاره های امریکـایی میتواننـد . کند
بازپرسی و مقررات دیگر قانونی داخل افغانستان شده و یا ، ع تالشیبدون هیچ نو 

 . از آن خارج گردند
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بر اساس این ماده اتباع امریکایی چنان حقوقی را از آن خود سـاخته انـد کـه 
حتی افغانان خود از آن برخوردار نیستند و نـه میتواننـد کـه بـه اتبـاع کشـورهای 

یاره های امریکایی میتوانند بدون بازپرس وسایط و ط، اینکه اشخاص. دیگر بدهند
ممکن است که آنان با استفاده از این آزادی و فرصـت ، و تالشی رفت و آمد Cایند

میراث فرهنگی و اشیای گرانبهای کیمیاوی و مـواد دیگـر را دزدی و ، آثار تاریخی
این در حالیست که افغانستان یک کشور رسبسـته اسـت کـه همـهء . انتقال دهند

دن و ذخایر آن در حالت طبیعی خـود قـرار دارد و یکـی از اهـداف بقـای دراز معا
مدت امریکایی در منطقه این است تا ثروت هـای دسـت نـاخوردهء ایـن کشـور را 
بدزدد که پی]ن کنونی زمینه این کار را خیلی بـه آسـانی بـرای آن فـراهم سـاخته 

  . است

واردات و حمـل ، صادراتهمهء موارد ماده شانزدهم پی]ن حکم می کند که 
مالیـات و محصـول ، بـازپرس، و نقل متعلق بـه امریکـایی هـا بـدون داشـ« جـواز

در اینجا نیز امریکـائی هـا از همـهء واجبـات و مسـئولیت هـا . گمرکی اجرا گردد
چنانچه . مستثنی قرار گرفته اند و برای شان صالحیت فوق العاده داده شده است

افغانسـتان موقعیـت جغرافیـوی آن اسـت کـه در  هویدا است که بزرگرتین ثروت
. ترافیــک هــوایی و ترانزیــت جهــانی جایگــاه خــاص خــودرا دارد، روابــط تجــارتی

افغانستان که در چهارراهی شاهراه ابریشم قرار دارد و دروازهء خزانه هـای رسبـه 
مهر آسیای میانه پنداشته میشود با این موقعیت ویژه خود میتواند منـافع زیـادی 

، اینکه به امریکائی ها حق ترصف مطلق و بـال معاوضـه در زمـین. بدست بیاوردرا 
آنـان بـا د سرتسـی ، بندرهای تجارتی و فرودگاهها داده شده است، شاهراه ها، هوا

وسیع بین املللی و امکانات خود میتوانند که این موقعیت طالیی کشور را به نفـع 
این ملـک را از ثـروت آن محـروم  خویش استفاده کنند و در نهایت صاحبان اصلی

  . سازند
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بر اسـاس ایـن پـی]ن تقریبـا همـهء بنـدرهای تجـارتی و فرودگاههـای مهـم 
افغانستان بطور رایگان و بدون قید و رشط در خدمت امریکایی ها قرار داده شـده 

، هرات، بلخ، بگرام، عالوه بر تأسیسات و پایگاههای وسیع امریکایی در کابل. است
همـهء فرودگاههـای مهـم ماننـد ، جـالل آبـاد و شـیندند، گردیـز، لمنده، کندهار

همچنـان ، فرودگـاه بـین املللـی هـرات، فرودگاه بین املللی کابل، فرودگاه بگرام
مزار و هلمند نیـز رسـ] در اختیـار امریکـایی هـا ، شیندند، فرودگاههای کندهار
، تورغنـدی، لـدکسـپین بو ، عالوه بـر ایـن بنـدرهای تـورخم. قرار داده شده است

شیرخان و شهرک بندری حیرتان دروازه هـای رسـمی نیروهـای اشـغالگر خـارجی 
بش]ر رفته است و راه برای سپردن بندرها و پایگاههای نظامی و فرودگاهای دیگر 

 . در آینده نیز برای شان باز نگهداشته شده است

ر یگانـه به آسانی میتوان گفت که فرودگاهها و بندرهای تجـارتی فـوق الـذک
چنانچـه در ایـن بخـش تاسیسـات قابـل ذکـر همـین ، رسمایهء این کشور بوده اند

وقتی این تاسیسات بطـور رایگـان و بـدون انـدک . فرودگاهها و بندرها می باشند
معلوم است که این یـک ، مالیه و یا کرایه به امریکایی ها بخشیده میشود، معاوضه

کنـون در جهـان کسـی اتـاق خـالی را ا. جفا و خیانت بزرگ در حق کشور میباشد
بدون معاوضه به کس دیگر بخشش Cیدهد مگر بردگان امریکـا تاسیسـات خیلـی 

 . مهم و حیاتی کشور را رایگان در د سرتس آقایان خویش قرار داده اند

ظاهرا زمامداران ارگ می گویند که امریکا در بدل این پایگاهها و امکانات با 
مگرچنین رشطی در این پی]ن به نظر Cی رسد کـه . رژیم حاکم همکاری می کند

رصاحتا بیانگر این ادعا باشدو نشان دهد کـه امریکـا در مـاه و یـا در سـال مقـدار 
کمک و یا امکانات در بدل این تأسیسات به ادارهء اجیر می پـردازد و ، معینی پول

حکومـت  تنها به وعده های خالی و عمومی اکتفا صورت گرفته است که امریکـا از
اگر امریکـایی هـا بـا . افغانستان ح]یت می کند و برای تقویت آن تالش می کند
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تنها برای بدست آوردن اهداف خود فعالیت را آغاز کننـد و ، استفاده از این پی]ن
، ادارهء اجیر کابل را کامال نظر انداز کنند و هر نوع کمک را بـاالی آن قطـع کننـد

زیـرا کـه بـه ، حق جزئی ترین اعرتاض را هم ندارندبر اساس پی]ن مقام های ارگ 
این پی]ن امریکا منحیث کمک کننده مکلفیت مشخص و معینـی در مقابـل  حکم

 . جهت افغانی ندارد

ـات خـویش در افغانسـتان  بر اساس این پی]ن امریکا حق دارد تـا بـرای نرش
خـاص  امریکایی ها بعضـی چینـل هـای. فریکوینسی خاص در اختیار داشته باشد

مخابراتی و سیستم پستی در اختیار دارند که جانب افغانی حق پرسش و کنرتول 
با این امکانات امریکا میتواند افغانستان را به پایگاه جاسوسی خـود در . آنرا ندارد

بـه ایـن شـکل بـا قـدرت مطبوعـاتی خـود میتوانـد کـه علیـه . منطقه مبدل سـازد
غــاتی را آغــاز کنــد کــه رضر آن بــه افغانســتان و یــا کشــورهای منطقــه جنــگ تبلی

هـم بـر روابـط مخـابراتی  عالوه بر این امریکایی ها قبل از این. افغانستان برگردد
در صـورت موجودیـت امریکـایی هـا در افغانسـتان . افغانستان تسلط کامل دارند

حریم مخابراتی همچنان به حال خویش و تحت سیطره آنـان بـاقی خواهـد مانـد و 
ه با استفاده از این امکانات هر کی را بخواهند بلیک میل کنند و یا آنان میتوانند ک

  . این سیستم را در جاسوسی و یا خدمات دیگر خود استفاده کنند

 : اهداف امريكايى از اين پيمان

امریکایی ها میخواهند که برای مدت طویل و تا آنکه به نیروی قوت از کشور 
برای بقای دراز مدت آنان رضورت به این . داخراج نشوند در افغانستان باقی Ôانن

چنین سند داشتند که افغان ها را به آن فریب دهند و با قوت تبلیغاتی خـویش آن 
و برای همـین هـدف چنـدین سـال بـرای بـه امضـا . را یک سند قانونی جلوه دهند

رسانیدن پی]ن امنیتی تبلیغات گسرتده کرده و برای اعتبار دهی آن یـک درامـهء 
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دهنده بنام لویه جرگـه را نیـز انعقـاد کردنـد و در خا§ـه ایـن پـی]ن را بـا  فریب
زمامدارانی به امضا رسـانیدند کـه بـر اسـاس یـک مداخلـهء فـوق العـاده امریکـا 

  . انتصاب گردیده اند

به اصـطالح ایـن ، امریکا میتوانست برای §دید موجودیت خود در این کشور
مگـر بـرای ، ملل متحـد نیـز §دیـد کنـد ماموریت خودرا از طریق شورای امنیت

فریب دهـی مـردم سـاده لـوح و بـی خـرب و جهـت بدسـت آوردن اعتبـار قـانونی 
اینکـه چـرا . موجودیت خودرا از طریق پی]ن امنیتی با رژیـم حـاکم §دیـد کـرد

امریکا بر بقا در اینجا ارصار می کند وجوهات زیـادی دارد از آنجملـه میتـوان بـه 
 : کرد بعضی از آن اشاره

افغانستان از هر نگاه یک سنگر شکست ناپـذیر و الهـام بخشـنده در مقابـل 
مردم این کشور مومنـان مسـتحکم و رسشـار از جذبـه جهـادی ، کفر جهانی است

. موقعیت این کشور نیز خیلی اسرتاتیژیک بوده و در قلب آسیا قـرار دارد، هستند
ان آسـیای میانـه یـی این کشـور کوهسـتانی بـوده و در موقعیـت خیلـی مهـم میـ

نـام دوم . جنوب آسیای ا§ی و ایران قرار دارد، چین ابرقدرت اقتصادی، ثرو§ند
این کشور قربسـتان امپراطورهـا میباشـد و تـاریخ آن درس دهنـده جهـاد و آزادی 

امریکا کـه خـواب آقـایی جهـان را مـی . برای مردم این کشور و جهانیان می باشد
کومـت آزاد و اسـالمی در ایـن کشـور قیـام کنـد و بیند هرگز Cیخواهد که یک ح

هدف مستقیم آنان از بین بردن نظام اسالمی و روحیـهء جهـاد و اسـتقالل در ایـن 
  . کشور می باشد

کفر غربی سیاسـت اسـالمی را کـه آنـان ، بعد از رسنگونی کمونزم در منطقه
و در رأس  غربی هـا. آنرا بنیادگرایی می نامند در مقابل خود خطر بزرگ می داند

آنان امریکا هرگز Cیخواهند که در هیچ منطقهء جهان حکومت اسالمی واقعی بـه 
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وجود آمده و در آنجا رشیعت اسالمی نافذ گردد و تبلیـغ مفکـوره اسـالمی صـورت 
آنان جهت م]نعت بیداری اسالمی . گیرد و سایر امور اصالحی اسالمی انجام یابد

ظـا� و غـرب زده را بـه وجـود آورده انـد و  ،نه تنها رژیم هـای کودتـایی بـی دیـن
اشخاص و احزاب ضد اسالمی را موظف ساخته اند بلکه عالوه بـر جنـگ تبلیغـاتی 

در کشـورهای اسـالمی . گسرتده مستقی] بر کشورهای اسالمی حمله نیز می کنند
پایگاههای نظامی ایجاد می کنند تا با اشغال کامل مسل]نان واقعی و فکر اسالمی 

امریکـائی هـا میخواهنـد بـا حضـور خـویش در افغانسـتان نـه تنهـا . امال کندرا پ
مسل]نان واقعی و فکر اسالمی را پامال کنند بلکه در نظر دارنـد بـا حرکـت هـای 

که ، احیای اسالمی در کشورهای اطراف و منطقه مستقی] رویارویی و مقابله کنند
تبلیغـاتی و اسـتخباراتی را  ،برای بر آورده شدن این هدف آنان قبال جنـگ نظـامی

  . آغاز کرده اند

در جهـان مـی  رقیـبامریکایی ها بعد از شکست شوروی خودرا یکه تاز بـی 
آنان قرن بیست و یکم را قرن امریکایی نامیده اند و برای حکمرانـی جهـان ، دانند

هـدف از ایـن پـالن کـه شـامل . برنامه یی را بنام نظام جهان نوین طرح کرده انـد
کلتــوری و پدیــده هــای دیگــر ، اقتصــادی، نظــامی، هــای مختلــف سیاســیپدیـده 

بر اساس این خیال پلـو امریکـایی . امریکایی می باشد امریکایی سازی جهان است
جهان اسالم باید رهربی امریکا . باید اسالم سیاسی و فکر واقعی اسالم نابود گردد

منـدی منطقـوی قـرار چین و روسیه کنرتول شده و در محـدودهء نیرو ، را بپذیرند
گیرند و هرگز اجازه نیابند تا با مبدل شدن به یک نیروی جهانی یکه تـازی امریکـا 

امریکایی ها نیاز به پایگاههای ، برای تطبیق این برنامه گسرتده. را به چالش گیرند
. نظامی و جاسوسی و مراکز مراقبت و فرودگاهها در گوشـه و کنـار جهـان دارنـد

در منطقهء مهم آسیا قرار دارد امریکائی هـا میخواهنـد کـه بـا چنانچه افغانستان 
 . موجودیت دراز مدت در این کشور برای رقیب های جهانی خود سنگر گیرند
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نفت و گاز در جهان کنـونی یـک عنرصـ خیلـی مهـم و اسـرتاتیژیک شـمرده 
در جهان کنونی منـابع . میشود که ماشین زندگی جهانیان بر در چرخش قرار دارد

دشمن اکنون چشم به منـابع رس Ôهـر  میانه مواجه با کمبودی است بنابرین رشق
امریکا کـه اکنـون بـر نفـت خلـیج کنـرتول کامـل دارد . آسیای میانه دوخته است

میخواهد که تسلط م]ثلی بر منابع آسـیای میانـه نیـز داشـته باشـد کـه فـروش و 
رسیدن به این هدف سـلطه برای . انتقال آن به سایر جهان در تسلط آنان قرار گیرد

بر افغانستان و در تسـلط داشـ« زمـین و هـوای ایـن کشـور رشط مهـم اسـت کـه 
امریکایی ها با داش« پایگاههای نظامی در اینجا میخواهند ایـن هـدف خـویش را 

اگر امریکایی ها به این هدف برسند این مانند چور و چپاول منابع . متحقق سازند
و جربان نا پذیر برای منابع طبیعی امت خواهد بود  رشق میانه یک خساره سنگین

و کفر جهانی یکبار دیگر با رسمایه مسـل]نان خـود و اقتصـاد خـویش را تقویـت و 
 . استحکام خواهند بخشید

تا آنجا کـه بـه افغانسـتان تعلـق دارد هـدف از ایـن پایگاههـای نظـامی اگـر 
حضـور نظـامی خـویش  مخترصا بیان گردد اینست که امریکایی هـا میخواهنـد بـا

نظام دموکراسـی غربـی را تـرویج ، نظام جهانی خودرا نیز بر افغانان تحمیل کنند
کلتـور غربـی و پدیـده هـای ناشایسـتهء ، عریـانی، با نرش و پخش بی دینی، دهند

آنان میخواهند که نسل آینـده . دیگر افغان های مومن را با رنگ غربی رنگ Cایند
کردار و اخـالق ، فکر، در نسب خود افغان مگر در عقاید ما را چنان تربیه کنند که

عالوه بر این آنان میخواهند که معادن طبیعـی ایـن . خویش کامال امریکایی باشند
آنـان . کشور بویژه مواد کیمیاوی کمیاب مانند یورانیم و لیـتم را بـه تـاراج بربنـد

منـد کمـک هـای محتـاج و نیاز ، تالش خواهند کرد که این کشور را همیشه نـاتوان
خود نگهدارند تا اینکه آنرا به طریقهء مناسب آن تحت تسـلط خـود قـرار داده و از 

 . امکانات آن استفاده اعظمی کنند
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 : سخن پايانى

باید پذیرفت که موجودیت و بقای طویل املدت امریکایی هـا در افغانسـتان 
ر مطلق رش است و کفر به طو . پیامد و عواقب ناگواری را به این کشور با خود دارد

موجودیت کفار در رسزمین های اسالمی به هر بهانه و تحت هر نام و شـعاری کـه 
ــت ــاره اس ــان و خس ــد زی ــالمی در . باش ــت اس ــاد حکوم ــار ایج ــت کف در موجودی

اصالح نسل افغان و بر آورده ساخ« آرمـان هـای ، نفاذ رشیعت اسالمی، افغانستان
وجودیـت آنـان کـار گسـرتده یـی بـرای در م. اسالمی و جهادی نا ممکن می باشد

آنـان . عریانی و گمراهی آغاز خواهد شـد، بی دینی، مسیحیت، ترویج کلتور غربی
ادارات تعلیمـی و نهادهـای ، شاید در پایگاههای خود آژانس های رسانه یی خـاص

چـون آنـان از هـر نـوع . ن را بـه آن جلـب کننـدجذب کننده ایجاد کنند و افغانـا
پس به آسانی مـی تواننـد کـه بـرای گمراهـی ، ایی مستثنی اندتعقیب عدلی و جز 

 . نسل آینده کشور به پی]نه وسیع آغاز به فعالیت کنند

از همینجـا . پایگاههای آنان شاید مراکز تربیـه و تشـکیل جاسـوس هـا باشـد
Ôباردمـان طیـاره هـای بـی رسنشـین ، طیاره های جاسوسی آنان پرواز خواهد کرد

نه تنها در افغانسـتان بلکـه بـا اسـتفاده از ایـن پایگاههـا در ، صورت خواهد گرفت
آسیای مرکزی و ایران نیز مخـالفین خـودرا مـورد هـدف ، رسحدات آسیای جنوبی

قرار خواهند داد و این عمل به نوبهء خویش یـک خطـر بـزرگ بـرای حرکـت هـای 
کانـات امریکایی ها از این پایگاهها منحیث ام. اسالمی در منطقه تلقی خواهد شد

ایران و پاکستان نیز استفاده خواهند کرد و آنـان ، روسیه، رضبتی بالقوه علیه چین
چـون بـر اسـاس پـی]ن ایـن . را از همین پایگاهها مورد تهدیـد قـرار خواهنـد داد

کشور هـای ، پایگاهها توسط ادارهء اجیر کابل در اختیار امریکایی ها گذاشته است
عـالوه بـر ایـن امریکـایی هـا . شمن خواهند دیدمورد هدف افغانستان را به نظر د
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اک]التـی و غیـره ، جاسوسـی، میتوانند از این پایگاهها هر نوع اسـتفاده تبلیغـاتی
  . Cایند

این سخن ثابت شده و اشکار است که پی]ن هایی که میان دو نیروی قـوی و 
ضعیف صورت میگیرد برای دست و پـا بسـ« نیـروی ضـعیف انجـام مـی یابـد و 

پــی]ن مقــام هــای ارگ را بــا . ث بریــده تــر شــدن شمشــیر نیرومنــد میباشــدباعــ
امریکا هرگز بـه وجایـب و مسـئولیتی هـایی ، امریکایی ها نیز به این نظر باید دید

ارج نخواهد گذاشت که بر اثر این پی]ن متوجه آن می باشـد مگـر در عـین وقـت 
و از امکانـات بـه دسـت  همهء رشایط موجود در آن را باالی افغان ها مـی پذیرانـد

  . داشته خود استفاده وسیع خواهد کرد

افغانستان رسزمین اسالم می باشد و امریکایی ها کفار متجـاوز هسـتند کـه 
این رسزمین را اشغال کرده اند و بر اساس یک پی]ن فریب دهنده در اینجا پایگاه 

جهـاد بـر  هرگاه رسزمین اسالم توسط کفـار غصـب مـی گـردد. ها ایجاد کرده اند
و اگـر اخـراج کفـار از تـوان مسـل]نان آن ، مسل]نان منطقه فرض عین مـی گـردد

منطقه باالتر باشد پس جهاد بر سایر مسل]نان فرض عین می گردد تا اینکه سـعی 
و تالش برای اخراج قوت و نیروی احتالل کننده بـر همـه مسـل]نان جهـان فـرض 

  . عین می گردد

امریکایی ها جهاد نه تنها بر افغان هـا بلکـه بـاالی با تجاوز افغانستان توسط 
اکنون که امریکـایی هـا تصـمیم بقـای دراز . همهء مسل]نان فرض عین بوده است

. مدت را در این کشور دارند باید مسل]نان عهد جهـاد خـویش را تجدیـد Cاینـد
ه و اگر امریکایی ها در این رسزمین آرام Ôانند پس نتیجـهء آن خیلـی تبـاه کننـد

برای اخراج امریکا از این کشور نیاز به تربیه و مبـارزه وسـیع و . مهلک خواهد بود
ایـن درسـت نیسـت . تعلیمی و تبلیغاتی می باشد، دعوتی، فرهنگی، منظم نظامی
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ایـن را دشـمن ، که راندن امریکا از مناطق احتالل شده توسط آن کار دشـوار اسـت
بلیغات دروغین خود شایع کرده اسـت همچو وسیله یی برای جنگ روانی و برای ت

چنانچه شوروی ها انقالب کمونستی خود را شکست ناپذیر توصیف مـی کردنـد و 
مداخلهء نظامی شوروی را به گذاش« پای فیل تشبیه مـی کردنـد کـه دوبـاره بـاال 

ما شاهد بودیم که پای این فیـل در افغانسـتان . کردن آن باالتر از توان انسان است
  . نقالب آن چنان شکست که دیگر راهی به درمان آن وجود نداشتقطع شد و ا

مگـر در جـایی کـه بـا آنـان ، در حقیقت امریکایی ها جنگ را نه دیده بودنـد
شکسـت امریکـا در . در آنجا شدیدا شکست خورده انـد، جنگ صورت گرفته است

تان ویتنام و صومالیا شاهد این ادعا است و به همین شـکل مـا در عـراق و افغانسـ
  . نیز شاهد شکست شدید امریکا در میدان جنگ بوده ایم

همـت و ارادهء شـان توفیـق ، خداوند متعال بندگان خویش را مطابق به فکـر
به مقداری که همت عالی و ارادهء بنده مستحکم باشد به هـ]ن انـدازه . می دهد

م کـه بـه اگر ما ای]ن داشته باشی. توفیق و نرصت الهی نیز با وی بیشرت می باشد
برکت نرصت الهی میتوانیم امریکایی ها را بـا دسـتان خـالی شکسـت دهـیم پـس 

  . خداوند متعال نیز حت] ما را به ه]ن مقدار توفیق می دهد

هرگــز نبایــد اندیشــید کــه ممکــن اســت در زیــر ســایهء حضــور امریکــایی و 
ء اینکـه در زیـر سـایه، حکومت منتصب آن زندگی با عزت و دینداری سپری کـرد

کوریای جنـوبی و در منـاطق ، امریکا چسان میتوان زندگی کرد آنرا باید در جاپان
در ایـن . دیگر جهان که زیر سلطه ظلم و ستم امریکایی قرار دارنـد مشـاهده کـرد

مناطق عساکر وحشی امریکایی با استفاده از مصـئونیت قضـایی خـویش مرتکـب 
له این جنایات تا کنون جریان دزدی و جنایات دیگری شده اند و سلس، تجاوز، ظلم
  . دارد



    هيواد او  ولس                                       د قلم له سنګره

 

  

 

١٩٧ 

اگر سلوک و رفتار امریکایی ها با جاپان که نیروی دوهم اقتصـادی در جهـان 
ایـن چنـین ، بوده است و امریکا برای روابط اقتصادی با آن سـخت نیازمنـد اسـت

تحقیر آمیز باشد پس چی فکر می کنید که با افغانستان که حکومت آن جیره خور 
د و حتی تنخواه مامورین خودرا نیـز از کمـک هـای امریکـایی مـی امریکا می باش

  ؟ پردازد چگونه خواهد بود

به همین شـکل ، خالصه اینکه جهاد علیه امریکا چنانچه رشعا فرض عین است
و بایـد بـدانیم ، گزراندن زندگی عز§ند انسانی نیز تقاضای این جهاد را می کنـد

ترقی را دیده Cیتـوانیم تـا آنکـه گلـیم  اطمئنان و، برادری، صلح، که روی سعادت
  . این کفر نامیمون را از کشور جمع نکرده باشیم

 وما علینا إال البالغ

  هـ ش شب عید اضحی۱۳۹۳/۷/۱۲
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  دی) جزء الیتجزأ( افغانستان

  ۱۰جنوري// ۲۰۱۲

د طالبZ په مهال مې دا اصطالح لوم�ی هغه مهال واورېده کله چې د پخوا� 
پخـوا� . بحـث تـه ورسـیدم) ابطـال جـزء الیتجـزأ( په مهال دحکمت د زده ک�ې 

د اجسامو لپاره داسـې : وایي، حک]ء چې په صورت جسمي او هیوال باندې باور لري
خو واقعیت دا دی چې په نفـس االمـر . چې هغه دې تقسیم قبول نک�ي، جزء نشته

وایـي او ) ءجزء الیتجـز ( همدې ته. چې ناقابل تقسیم وي، کې داسې ډېر اجزاء شته
  . بويل) جوهر فرد یا جوهربسیط( �ینې یې

د دې لپـاره بـه د . جزء الیتجزء یعني هغه Uه چې تقسیم او تجزیه نـه قبلـوي
خـو زمـا پـه بـاور پـه سـیايس او ، اتومي ساینس ماهرین شـاید خپلـې بیل�ـې لـري

  . جغرافیوي لحاظ د دې پدیدې تر $ولو  ه مثال زموږ هیواد افغانستان دی

چـې ، یواد د خپل اوږده او Uپ�پانده تاریخ په ترڅ کـې ثابتـه کـ�ې دهدې ه 
داسې مستقیم چې د پرسيل وږمې او د مني ) لکه ونه مستقیم په مقام دی( باالخره

  . خو ماتولی یې نه يش، سیلZ یې خو�ولی يش

دا جغرافیه او اولس د ن�ۍ د بلې هرې سیمې پـه ، که په تاریخي لحاظ و:ورو
خـو د زمـا� تحوالتـو د پلونـو ، یرغلونو او انقالبونو رسه مـخ شـوې دهپرتله د ډېرو 

ترمنh د دل کیدو او $و$ه کیدو په �ای همیشه د یوې کلکې ډبـرې پـه شـان ثابتـه 
  . چې همدا جوړ ت یې په فی الجمله ډول تراوسه راساتلی دی، شوې

ــاخرتي  ــان د ب ــواکZ او د یون ــوکا د زبر� ــدي اش ــیمه د هن ــت دا س ــو وخ ی
ورپسـې یـې د پی�یـو پـه . اطورۍ ترمنh د بیلتون کر ه او بیلـوونکې ایریـا وهامپر 
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، هنـد( پوړیو کې په پله پسې تو:ه د سیمې د دریو مهمـو §ـدن صـادرونکو سـیمو
بلکې له خپلې محـدود جوړ ـت ، ترمنh نه یوازې خپل تشخص وساته) چین، فارس

ــ فرهن�ـي سـیوری  او نفوس رسه رسه یې همیشه په چم :اون� باندې خپل سیايس
  . هم غوړولی پریpود

لسیزې وړاندې د ننني واشن��ن غوندې لندن همداسې پـه دم کـې چـې پـه  
 Great gimدا د تاریخ پوهانو په ژبـه د پرن�ـي د . مستعمرو کې یې ملر نه غرقېده

افغانسـتان د نـ�ۍ . وختې وې) دیوآسا :امونو( د) تزاري روسیې( او د قطبي خرس
چـې اروپـایي یـا رويس اسـتع]ر نـه و ، ر جغرافیو Uخه :Dل کیدهله هغو :وتشمی

له جنوب او شـ]ل دواړو خـواوو Uخـه اسـتع]ر چیـان دې کوچنـو$ي . هضم ک�ی
خاورې ته پسخېدل چې Uن�ه به تربـل وار پـرې ړومبـZ او د خپلـو مسـتعمرو پـه 

  . لست کې وراضافه ک�ي

و او Uرن�ه چې یـې پـه  الرډ لی�ن په دې مهال کې په هند کې پرن�ی وایرسای
. دنده نوی پیل ک�ی و نو �که یې افغانسـتان تـه هـم دنـورې نـ�ۍ سـوچ نیـولی و

الرډلی�ن د خپل وظیفې په پیل کې په کابل کې د امیرشیرعيل خان په حکومت کې 
هنـد تـه ورغـواړي او دوضـعې ) چـې هنـدی مسـل]ن و( خپل Cاینـده عطامحمـد

رعيل خـان او افغـان اولـس خپلـواک او عطامحمـد ورتـه د شـی. پو تنې ترې کوي
الرډ لی�ن په �واب کې وایي چـې شـیرعيل خـان تـه . ان�ریز ضد احساسات بیانوي

که تاسو په خپله خاوره کې ان�ریز نژاده مامورین ونه منئ او زمـوږ غو ـتنو ، ووایه
نو باید پوه شئ چې افغانستان د دوو ډبرینو پلونـو تـرمنh ، ته مثبت �واب رانک�ئ

  . چې په اسانه محو کیدالی يش، پرته دانه دهیوه 

نو دا خربه ک¶ م¶ امیر شیرعيل خـان تـه ، کله چې عطامحمد کابل ته را�ي
د تاریخي روایـاتو لـه مخـې د ان�ریـز د دې پ�کـې پـه اوریـدو امیرشـیرعيل . کوي
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لیـ�ن چـې د افغانسـتان پـه اړه : مرموزه موسکا یې وکـ�ه او ویـې ویـل، رسو وراوه
بلکـې د ، افغانستان د دوو پلونو تـرمنh پرتـه دانـه نـه، لري اشتباه کويداسې فکر 

چـې د دغـو ، ترمنh واقع د تـرازو شـاهین دی) کاسو( ن�ۍ د سیايس تلې د دوو پلو
دوو پلو استقرار یوازې د همدې کوچني شاهین پـه اسـتقرار او اسـتواء رسه راتللـی 

  . يش

نومـوړي ، یاسـتمدار دیډیوک ار:یل د ه]غه مهال یـو مخـکÌ بریتـانوی س
دا تاریخي واقعیت دی چې یوه اسیايي افغان سیاسـتمدار پـه خپـل : وروسته ویيل

په غاړه د ح]قـت مـ�ال ) الرډ لی�ن( دراکت او ارزیابZ رسه زموږ د یوه دیپلومات
  . راو��اوه

ر تیا هم هغه مهال چې افغانستان د بـل هـر وخـت پـه نسـبت د محـوې او 
ان�ریز د خپـل ، مخ و د امیرشیرعلی ارزیاo سمه وختله تجزیې له جدي خطر رسه

استع]ري فارورډ پالیسZ د بیالبیلو نسخو له بیا بیا ازمویلو وروسته دې تـه راغـی 
کـا»ي پـه ) حائـل( چې دا هیواد د ان�ریز او رويس زبر�واکیزو پلونـو تـرمنh د بفـر

  . چې دل کیدل او تجزیه نه قبلوي، تو:ه ومني

تراوسه چې افغانستان له خپل نهـایي توپـا� تـاریخ رسه رسه له هغه راهیسې 
ن�یوال کتونکي ورته د یوې معجزې په سرت:ه :وري او له ، خپل سکpت ساتلی دی

  . $ولو بایلنو رسه همدا متحد پاته کیدل د افغانانو لویه السته راوړنه او بریا بويل

�ـيل یـا تـدریجي  وطـن او اولـس د یـو) پرله اوبديل( نن سبا یو �ل بیا د دې
د دې خربو او تبرصو په اړه به په لنـ�و ووایـو چـې . ش�ېدلو یا ش�ولو خربې کی�ي

او نه Uوک له چـا د خـربو او ) د خلکو په خولو پاستي نه وی�ی�ي( په وليس اصطالح
بلکې ، د دا ډول خربو په اړه افغانستان یوازې نه دی. چورت وهلو حق سلبوالی يش

شـتون  چې د تجزیې طرحې او ارمانونـه دې یـې، به نه وي د ن�ۍ هی± داسې هیواد
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حتی امریکا او بریتانیـا چـې پـه امریکـا کـې د جنـوo ایـاال تونـو �ینـي ، ونه لري
سـکا$لن�ي ، اوسیدونکي د خپلواکZ او تجزیې ارمانجن دي او برتانیا کې ایرلنـ�ی

  . او نورو ویشونو داسې چورت وهلو او شعاربازۍ ته الره هواره ک�ې ده

خـو دا وقعیـت بایـد ومنـو چـې د ، الهي �ان��ی فضل یـې بـولئ کـه هرUـه 
افغانانو په زړونو کې په بې توپیره تو:ه د وطن له تجزیې Uخه کرکه د بل هرUه پـه 

، یـوه هـم د جومـات، دا اوس چې د تجزیـې کـومې خـربې کیـ�ي. نسبت زیاته ده
. ریpـه دې ولـري چـې اوليسـ، دېرې او شنوچایو د مجلس خـربې نـه دي، پیتاوي

چې د پردیو پـه دیکتـه ، بلکې د یو Uو ډالرنوشو روڼ اندCایانو شخيص عندیې دي
دلته په تاریخي لحاظ داسې باد راوړې خربې همیشه له باد رسه تللـې . یې راتوغوي

  . او وطن له خپلو اوسیدونکو رسه په الیتجزأ شکل دروند په خپل �ای پاته دی

  

  !!تان ويتل به دا افغانس... هوکې

  )باذن الله(
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راwئ چې د تعصب کرغی�ن مرض وپیژنو او wان ترې 
  !وساتو

 ١٩/سبتمرب /٢٠١٧

عصبیة چې په قوم پرستي او نژاد پرستي یې هم تعبیرولی شـو هغـه ، تعصب
مهلک مرض دی چې د اسالم پیغمرب رسول الله صلی اللـه علیـه وسـلم یـې بدبویـه 

  . پدیده بويل

. رامـو پـه نظـر د عصـبیت لـوم�نی بـا� شـیطان دید مفرسینو او علـ]ء ک
شـیطان ، شیطان د خپل عنرصي تعصب په اساس �ان تر نورو مخلوقاتو اعلـی بالـه

به ویل چې زه ادم علیه السالم ته سجده نه کوم �که زه له ده نه په اصل عنرص کـې 
شوی دی هغه دا چې زه له اوره پیدا یم او ادم علیه السالم له خاورو جوړ ، افضل یم

  . او اور په خاورو غوره دی

په دې ډول شیطان د عنرصي تعصب د بدمرغې پدیدې بسـن¶ کیpـود هغـه 
یا قوم او نژاد په اعتبار �ان تر نورو غوره بويل همـدا ، دا چې Uوک د اصل او نسب

نژاد ، قوم، �که د اسالم له نظره افضلیت په نسب. تعصب او یو سرت ناروا عمل دی
ان اکرمکم عند الله : الله تعالی فرمایي. بلکې په تقوی رسه دی، دیاو وطن رسه نه 

بې شکه بهرت په تاسو کې د الله تعالی په نزد هغه دی چې . سورة الحجرات. اتقاکم
  . په تاسو کې ډېر تقوا لرونکی وي

نژاد او رنR په اساس تعصب د قران کریم له نزول نه وړاندې په ، ژبې، د قوم
دوی به د قبیلوي او قومي تعصب په اساس له یوه . م ډېر زیات وعرo قبائلو کې ه
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د خپل قوم مجرم او جنایت کار ته به یې د مجرم ، بل رسه ج��ې او د منZ کولې
دوی به په یـو . په نظر نه کتل بلکې د قومي خپلوي په اساس به له هر Uه ورتیریدل

ن د غـوره بللـو او فخـر د �ا، بل باندې د قبیلوي تعصب په اساس �انونه افضل بلل
کولو لپاره به یې اشعار ویل او هرې مسـئلې تـه یـې د قـومي او نـژادي تعصـب لـه 

  . عینکو نظر کاوه

خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسـلم پـه پیغمـربۍ مبعـوث شـو نـو د 
رشک او جهالت د نورو رواجونو په ÉU یې عصبیت هـم یـوه جـاهيل او نـاروا ، کفر

قران کریم په  کاره مؤمنانو ته . و مسل]نان یې په کلکه ترې منع ک�لپدیده وبلله ا
اُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذكٍَر َوأُنَْثى َوَجَعْلَنـاُكْم ُشـُعوًبا َوَقَباِئـَل : اعالن وک� چې َها النَّ َيا أَيُّ

   ۱۳الحجرات. ِليٌم َخِبÉٌ ِلَتَعاَرُفوا إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتَْقاُكْم إِنَّ اللََّه عَ 

له یوه نارینه او  �ې پیدا کـ�ي یاسـت او ) $ول( تاسې –موږ ! اې خلکو: ژباړه
د اللـه تعـايل پـه ) کنـه( د دې لپاره مو قومونه او قبیلې و:ر�ولئ چې رسه وپیژنـئ

بې له شکه الله ، وړاندې ستاسو ډېر عز§ن هغه Uوک دی چې ډېر تقوا لرونکی وي
 . او باخرب دی تعالی  ه پوه

ـةَ  و: دغه راز رسول الله صلی الله علیه وسلم اعالن وک� چې قـال  َعـْن أoَِ نَْرضَ
ـاُس أََال إِنَّ َربَُّكـْم َواِحـٌد َوإِنَّ أََبـاُكْم (: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم َهـا النَّ َيـا أَيُّ

ْسـَوَد َوَال أََال َال َفْضَل ِلَعَرoٍِّ َعَىل أَْعَجِميٍّ َوَال ، َواِحدٌ   ِلَعَجِميٍّ َعَىل َعَرoٍِّ َوَال ِألَْحَمَر َعـَىل أَ
ْقَوى ْسَوَد َعَىل أَْحَمَر إِالَّ ِبالتَّ   رواه أحمد. أَ

امام أحمد له اo نرضه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم : ژباړه
یقـین رسه پـه یقـین رسه ستاسـو رب یـو دی او پـه ! خرب اوسئ! اې خلکو: وفرمایل

خـرب ) یعني $ول د یوه پـالر آدم علیـه السـالم زامـن یاسـت( ستاسو پالر هم یو دی
اوسئ چې هی± عرب په عجم او نه عجم په عرب بهرتي لري اونه سور په تـور او نـه 

    هيواد او  ولس                                       د قلم له سنګره

 

  

 

٢٠٤ 

یعني د بهرتۍ معیـار قـوم او رنـR نـه ( تور په سور فضیلت لري م�ر په تقوی رسه
 ). دی بلکې تقوی ده

کـریم صـلی اللـه علیـه وسـلم دې زرینـو هـدایاتو تـه د اسـالم  د قران او نبي
قبیلـوي یـا نـژادي ، هغوی د قـومي، لوم�نیو معتقدینو یا صحابه کرامو لبیک ووایه

تعصب فکر له خپل زړه او دماغ نه پـه داسـې ډول ویوسـت چـې بیـا ورتـه خپـل او 
یـه وسـلم د د رسـول اللـه صـلی اللـه عل. پردي یوازې د تقوی په اعتبار فرق درلـود
بـالل ، په هغه $ولنه کې ابوصهیب رومي، اصحابو په $ولنه کې تعصب �ای نه درلود

سل]ن فاريس رضی الله عنهم او نور د بیالبیلو قومونو او نژادونو رسه ت�ليو ، حبيش
اصحابو د مد� او مکي صحابه کرامو رسه د ورو»و پـه شـان ژونـد کـاوه او هـی± د 

  . پردیتوب احساس یې نه کاوه

، افغانستان چې یو اسالمي هیواد دی پخوا په کې د تعصب آثار او نpې نـه وې
د افغانستان $ولو ورو»و قومونو د یو بل تر UنR د اسالمي اخوت په فضاء کې ژوند 

هـزاره او د هـر قـوم رسه تـ�او ، تـرکمن، بلـوچ، عـرب، ازبـک، پpتون، تاجک. کاوه
RنU د امن لرونکیو خلکو په  ارونو او اطرافو کې RنU اخوت او صمیمیت نه ، پر

دوسـتZ او رشاکتونـه درلـودل چـې ، دوی له یو بـل رسه خپلـوۍ. ډک ژوند درلود
  . اوس هم د افغانستان هغه احساس په اک�و سیمو کې پاته دی

خو د تیرې پی�ۍ په اوږدو کې چې اسالمي ن�ۍ د غرo استع]ر په جال کـې 
ده یو �ـل بیـا د غربیـانو لخـوا مسـل]نانو تـه بنده وه د نشنلیزم او قوم :رایي پدی
غربیانو غو تل د قوم پرستي او نژادپرسـتي . تلقین او په مسل]نانو کې خپره شوه

د مسـل]نانو ، په مطرح کولو رسه د اسـالمي اخـوت دینـي رشـته لـه من�ـه یـويس
  . قومونو او خیلونو یې وویيش، وحدت ختم ک�ي او په ډلو
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. خپرولو لپاره په افغانستان کې هم ډېر کار وشـو د عصبیت د جاهيل تفکر د
د افغانستان د هر قوم هغه کمونیستان او لیربالیستان چې په اسالمي هـدایاتو یـې 
باور نه درلود او د اسالمي اخوت په اهمیت نه پوهیـدل دوی د پردیـو پـه فرمـایش 

اپورته کو Ì رشوع ک� چې قومي او نژادي توپیرونه برجسته او تعصبي شعارونه ر 
  . ک�ي تر Uو دا واحد ملت په بیالبیلو ملیتونه تقسیم ک�ي

د اسالمي اخوت د له من�ه وړلو او قومي نزاع د خپرولو لپـاره ډېـر کـار هغـه 
وخت وشو کله چې د کمونیستي نظام له سقوط وروسته یو شـمیر د جهـاد ناخلفـه 

رحلـه کـې پـه دې م، مدعیانو د قومي شعارونه په بنس¶ کورنZ ج��ې پيـل کـ�ې
تنظیمي ج��ه ماران چې یوازې خپل د اقتـدار او مادیـاتو هـوس وررسه و د رسبـاز 

چـا �ـان د پpـتنو د ، :یرۍ او مالت� پیدا کولو لپاره یې قومي شعارونه پورته کـ�ل
Uوک د ازبکو یا تاجکو د اقتدار لپاره جن�یدل او چا د هزار قوم ، حقوقو مدافع باله

  . ې اسايس علت ونوماوهلپاره حق غو تل د خپلې ج�� 

په دې خطرناکه مرحله کې که Uه هم ج��ه مارانو قومي شعارونه پورته کـ�ي 
د افغانسـتان ورو»ـو قومونـو د ، وو خو دا ج��ې په هی± صورت قومي ج��ې نه وې

پخوا په ÉU د یوه بل تر UنR د ورورۍ ژوند کاوه او یوازې د دوی لـه نـوم نـه پـه 
  . جن�یدلاستفاده ج��ه ماران رسه 

د طالبانو د اسالمي تحریک په قیام او بیا د اسالمي امارت پـه تحکـیم رسه د 
هغوی له هیواد Uخه وش�ل شول . دغو قومي ج��ه مارانو $غر په بشپ� ډول $ول شو

هیواد له تجزیې وژغورل شو او د افغانستان د ورو»و قومونو تر مـنh یـو �ـل بیـا د 
  . اخوت فضا رامن�ته شوه

خت کې چې زموږ هیواد یـو �ـل بیـا د کـافرو یرغل�ـرو تـر اشـغال په اوس و 
اشغال�ر او په خاص ډول د هغو مزدوران او رسـنZ کو ـÌ کـوي چـې ، الندی دی
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سـمتي او لسـا� تعصـباتو موضـوع ، زموږ د متحد او یومو$ي اولس تر منh د قومي
 بیالبیـل، د همـدې لپـاره دوی بیالبیـل رسـنیز چینلونـه جـوړ کـ�ي. مطرح کـ�ي

ډلې او اجیر مرشان یې په کار اچويل هغوی چې همیشـه قـومي شـعارونه ، :وندونه
  . بدر:ه کوي او د شخيص منافعو لپاره د قوم او نژاد له نوم Uخه بده استفاده کوي

د تأسف وړ خـربه داده چـې زمـوږ �ـوان نسـل پـه خـاص ډول هغـه چـې پـه 
نه شعارونه تر اغیـز اجت]عي رسنیو لکه فیسبوک وغیره کې فعال دي د دې جاهال 

الندې را�ي او په ناخودا:اه ډول د هغه جاهالنه رواج د پاللو په :نـاه اختـه کیـ�ي 
  . چې اسالم یې مردود بويل او یوه له سرت:و :ناهونه بلل کی�ي

، خپل کور، په دې مرحله کې دا د هر مسل]ن وظیفه ده چې لوم�ی خپل �ان
تعصب له کرغی�ن مرض Uخه وسـاÁ او  خپل مل�ري او متعلقین د قومي او لسا�

خلـک د . وروسته په $ولنه کې هم د دې جاهالنه عادت پـه وړانـدې مبـارزه وکـ�ي
تعصب له :ناه او ارضارو Uخه آ:اه ک�ي او د رسول الله صـلی اللـه علیـه وسـلم دا 

َعـْن ُجَبـÉِْ و ( پیغام یو �ل بیا ور په یاد ک�ي چې خپل امت ته یې اعالن ک�ی و چې
َم َقـاَل  بْنِ  ٍة : (ُمْطِعٍم أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ ـا َمـْن َدَعـا إَِىل َعَصـِبيَّ َلـْيَس ِمنَّ

ةٍ  ا َمْن َماَت َعَىل َعَصِبيَّ ٍة َوَلْيَس ِمنَّ ا َمْن َقاتََل َعَىل َعَصِبيَّ   . رواه ابوداود. َوَلْيَس ِمنَّ

Uوک چې عصبیت یا قومپالنې ته ، لم فرمایيپیغمرب صلی الله علیه وس: ژباړه
دعوت کوي یا تر همدې شعار النـدې ج�ـ�ه کـوي او یـا پـه دې الر کـې ووژل يش 

 . Uخه نه دی) مؤمنانو( زموږ له ډلې



    هيواد او  ولس                                       د قلم له سنګره

 

  

 

٢٠٧ 

  

  ...کيل کې هم ژوند روان و

  ۲۰۱۶جون//۱۲

که د  ار مطبوعات و:ورې نو د افغانستان کيل لکه د دوزخي دائرې غونـدې 
، یـوازې ظلـم. چې د ژوند په نامه په کې د هی± يش Uرک نه ل�ی�ي، يدرته تعبیرو 

  . وحشت او o امنZ دي چې د  اریانو په اند په کلیو راج چلوي، تیارې، جهالت

وروسته له ډېرې مودې د پکتیا په زرمت کـې خپـل کـيل تـه تللـی وم او دوه 
وچه اکسـیجن اونZ مې د  ار له دوړو او لو:یو لرې د وطن له شـنه طبیعـت او سـ

  . Uخه خوند واخیست

پــه کلیوالــو ســیمو کــې لــه :ر�یــدو را:ر�یــدو راتــه Uر:نــده شــوه چــې د 
افغانستان د اطرايف او کلیوالو ساحو په اړه د رسنیو تعبیر بشپ� غلط او له سـیايس 

د ژونـد ولولـه او د ، سـوله، په کـيل کـې مـې هغـه امنیـت. عقدو Uخه اوبه خوري
چې په فساد او غصب �پلو  ارونو کې مـې تراوسـه  خو Z او امید صحنې ولیدې

  . نه وې لیدلې

زموږ د ولسوالZ کلیوالې سیمې د افغانستان د ډېری کلیوالو ساحو غونـدې د 
په کابل کې ، چې له همدې امله خو یي امنیت مثايل دی، طالبانو د واک سیمې دي

م�ـر پـه کلیـو کـې د خلکو د کورونو له بامونو دبرقي هندارو غال د ور�ې خربه ده 
خلکو په لرې پرتو کروندو کې پـه ژورو Uا:ـانو د لکونـو افغـانیو پـه قیمـت برقـي 
هندارې ل�ولې او همداسې یي د خدای هیلې ته پرې ایpـي خـو تراوسـه یـي د غـال 

  . پيpه نه ده ثبت شوې
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مو$رسـایکلو او پیـاده خلکـو ، په کلیو کې د ور�ې غوندې د شپې هم د مو$رو
د :ردیـز او غـز� الره چـې د زرمـت لـه اړخ رسه تیریـ�ي د ، و :شت و:ـذار دود

د شپې مهال . ور�ې غوندې د شپې هم ورباندې لویو او وړو مو$رو تR راتR درلود
یوازې په هغو �ایونو کې امنیتي ستونزه وه چې د عسکرو پوستو ته ن�دې پرتـې وې 

  . او د پوستو عسکرو به د کروند:رو د Uراغونو په ر»ا ډزې کولې

دلته o امنیتي یوازې په عمومي رسک ده چې د شپې مهـال یـي : کلیوالو ویل
پولیس په ساده جامو کې غال ته راو�ي لـه رسک پرتـه پـه لـرې د ـته او د غـره پـه 

  . کنده کې له رسو زرو رسه شپه تیره ک�ه Uوک درباندې غرض نه يش درلودلی

، ناسب غوره په نظر راغید امنیت غوندې د کلیوالو اقتصاد هم د اریانو په ت
 ارونه خو د سوال�رو د :شت په سیمو بدل شوي م�ر په کيل کې مې سوال�ر ونـه 

پ�یـو او بیـدیاوو ، غرونـو، د وطـن د ـتو، س� کال چې ډېر بارانونه وریديل وو، لید
د کاریزو او چینو اوبه تر هرکله زیاتې وې او کرونـدې د هرکلـه ، شین زنR نیولی و
  . Z کې وېپه نسبت په مست

کpـتونه او پالیزونـه د ، په کلیو کې محيل اقتصاد هـم د ودې پـه حـال کـې و
یو شمیر خلکو د غنمو په �ای متبـادل زراعـت ، پخوا په نسبت ډېر زیات شوي وو

ان�ـورو او زردالـو بـاغونو ، د مDو، ته توجه ک�ې وه او په $ولو �مکو یي پیاز کريل و
یو کلیو کې کوچني بازار:و$ي جوړ شوي وو چې په ډېری لو. هم خورا زور نیولی وو

ددغو کلیوالو  ـار:و$و پراختیـا او ، کلیوال یي  ارونو ته له تU Rخه مستغني کول
کلیـوال د ، له خامو دوکانو Uخه يي پخـو مـارکی�و تـه د ارتقـاء کـار پـه درز روان و

ایي برقـي بلکې له ارزانـه چینـ،  اریانو غوندې د وارداÁ بريpنا په §ه نه و ناست
  . هندارو په استفاده یي �انونه د بريpنا له نعمته برخمن ک�ې وو
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٢٠٩ 

د  ـار غونـدې ، په کلیوالو ساحو کې تعلیمي سیستم هم خورا  ه او ژوندی و
بلکـې د ، تعلیمي سیستم یوازې په عرصي زده ک�و کـې منحرصـ او یـو اړخیـز نـه و

د ولسـوالZ پـه ، ال وولیسو او متوسطو په شمیر دیني مدارس هم په کلیو کـې فعـ
پـورې  ۱۵۰۰تـه رسـیدو چـې �ینـو یـي تـر  ۱۴$ولو کلیو کې د برحاله لیسـو شـمیر 

زیاتې مدرسې او دار الحفاظونه هـم فعـال و چـې �ینـو د  ۱۵تر ، شا:ردان درلودل
یـو بنیـادي تغیـر د جومـاتونو . حفظ مراکزو س� کال تر شل زیات فارغان درلـودل

په غويل بـه یـي د ، مسجد تر $ولو غریبه ودا� درلوده پخوا به په کلیو کې، ترقي وه
م�ـر اوس مـې Uـو . شولو وا ه پراته و او په تاکچه کې به یي شیطان Uراغ ایpی و

�ایه ولیدل چې جوماتونه لـه ډبـرو او پخـو خpـتو پـه اسـتفاده پـه بشـپ� پاخـه او 
  . اسايس ډول جوړ شوي اود ډېرو نورو پخو مساجدو د تعمیر کار روان وو

ولور او د واده اضافه ، د کلیوالو اجت]عي ژوند هم  ه مثبت نو تونه درلودل
د ولورانـدازه ، مراسم د $ولنیز ت�ون له مخې د طالبانو په مرسته کن�ـرول شـوي وو

دری لکه افغانZ او د واده په لوم�نZ میلمستیا کـې یـوازې د  ـوروا ډوډۍ کـايف 
او مثبتـو ک�نـو د تـرویج لپـاره پـه هـره طالبانو د اجت]عي اصـالحاتو ، بلل شوې وه

د همدوی لـه الرې یـي ، ساحه کې د قومي مرشانو محيل شورا:انې جوړې ک�ې وې
نه یوازې د خلکو تر منh شخ�ې هوارولې بلکې د ډېرو مفاسدو مخـه یـي ډب کـ�ې 

  . وه

، ثبات او قانوCندۍ په ساتلو کې مخامخ مداخله درلوده، طالبانو د عامه نظم
له خارجه د راتلونکو شکمنو غو و ، ر وخت تیرو درملو د پلور مخه یي نیولهمثال د ت

پلور یي منع ک�ی و او یوه ورځ چې د محيل طالبانو رسه په مجلس کې ناست وم په 
دې یي مشوره کوله چې د روژې په میاشت کې �یني دوکانداران تـر وخـت تیـراو 

  . خه یي ونیول يشغیرمعیاري :ازي مرشوبات په خلکو پلوري چې باید م
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٢١٠ 

طالبانو د یوې �ان��ې ، کلیوالې ساحې له بیارغنیزو چارو هم بې برخې نه وې
ادارې له الرې خیریه مؤسسات په کلیو کې اغیزمنې او له اختالسه پاکې بیـارغونې 

د کلیو تقریبا $ولې مهم الرې په کرې� پو ل شوې او پلونه يـي پـه . ته سوق ک�ي وو
یـو شـمیر لـوی ، د هدیرو جناز:اوې، سل�ونه د اوبو Ôبې ،پاخه ډول جوړ شوي وي

استنادي دیوالونه او :Í نور هغه زیربنایي تاسیسات وو چـې ، د اوبو ذخیرې، پلونه
د طالبانو د واک په ساحو کې د مؤسساتو لخوا جوړ شوي او دکلیوالو ډېر رضورتونه 

  . یي رفع ک�ې وو

پـه UـÉو کـې یـي د ، مسـتZ وه د کلیوالو په ÉUو کې د ژوند ولولـه هـم پـه
له رمضان یوه ورځ وړاندې مې لیدل چې په سـل�ونه ، ناامیدی په عوض هیله �لېده

�وانان په مو$رو او مو$رسایکلو سپاره د روحا� بابا په نوم غرنـZ سـیاحتي سـیمې 
د دې تجمع یوه :�ونوال راته وویل چې په سل�ونو خلـک پـه دې ورځ د ، ته روان وو

په نوم له محيل ) ر»ا خوړو( په سیمه کې په :Dو باغونو کې را$ول و او د روحا� بابا
په دې سیمه کې چې پخوا یـوازې فو$بـال دود و اوس . دود Uخه یي خوند اخیست

که ، په کيل کې یوه منفي پدیده د نشه یانو موجودیت و. کرک¶ هم ترویج شوی وو
ت او نشـو د پراختیـا مخـه طالبان د نورو کارونو غوندې په کلیو کې د بن�ـو دکpـ

  . نو غوړي به ال هم غوړ يش، ونیيس

را�ـئ اللـه ، د کلیوال ماحول ډېر اړخونه د هیلو او خو ـZ وړ ول، په هر حال
تعالی ته دعاء وک�و چې هیواد مو د سولې او یوه سا� نظام Uخه بـرخمن کـ�ي تـر 

  . Uو په دې دنیا د جنت له ژونده برخمن شو
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٢١١ 

  

  s ته د طالبانو ژمنتیاد افغانستان پرمخت

  ۲۰۱۶نومرب// ۳۰

د افغانستان اسالمي امارت یا د طالبانو اسالمي تحریک لـه پیلـه د دې لپـاره 
اولس ته د سولې ، پاUون ک�ی و چې هیواد د ذات البیني ج��و له اوره خالص ک�ي

د هیـواد پـه $پونـو د ، او اسالمي نظام په سـیوري کـې د ژونـد زمینـه برابـره کـ�ي
، o عـدالتZ، نې مرهم کی�دي او اولـس پـه هـر اړخیـزه تو:ـه لـه بـدمرغZبیارغو 

  . پس]ند:Z او ذلت Uخه وژغوري

اسالمي امارت لکه Uن�ه چې د مسل]ن اولس معنوي او روحـي بیـارغونې یـا 
د رشیعت اساسات او مصطلحات یي په عميل بDه راژونـدي ، اصالح ته توجه درلوده

دینـي  ـوونه او ، د اسـالمي فکـر خپـرول، حجـاب، حـدود، اسالمي رشیعت. ک�ل
حکومتدارۍ او سیاست په $ولو برخو کې اسـالمي هـدایات معیـار ، د تقنین، روزنه

وررسه وررسه یـې د هیـواد . حق بلل او داسې نور دیني ارز تونه یي راژوندي کـ�ل
د اولس سوکالZ او پرمختـR تـه هـم بشـپ�ه ، بیا رغونې، مادي او ظاهري جوړ ت

  . دهتوجه درلو 

که د اسالمي امارت د واکمنZ په مهـال د ج�ـ�و دوام او د ن�یوالـو ظاملانـه 
بندیزونه او اقتصادي خن�ونه نه وای له شک پرتـه بـه د اسـالمي امـارت د ودانیـز 
عزم او اخالص په نتیجه کې په هیواد کې د پرمختR سرتې پروژې عمـيل شـوې او 

خـو زمـوږ د ـمنانو فرصـت . ایافغانستان به د پام وړ اقتصادي پرمختR کـ�ی و 
رانک� چې د سولې او صفا په هغه نیکمرغه فضا کې مـو هیـوادوال د ترقـZ پ�اوونـه 

  . ووهي او له اقتصادي  یرازۍ برخمن يش
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په وروستیو کلونو کې چې اسالمي امـارت تـه د اشـغال پـه وړانـدې د مسـلح 
ه په مقابله بوخـت جهاد فریضه ور له غاړې ده او له سخت زړیو ن�یوالو غلی]نو رس 

دی له ج��ه يیز وضعیت رسه رسه اسالمي امارت د خپل توان په اندازه ه�ـه کـ�ې 
چې د هیواد په پرمختR او اقتصادي ترقZ کې مرسته وک�ي ترUو مو هیوادوال لـه 

  . اقتصادي اړخه په �ان متکي او له هوسا او سوکاله ژونده برخمن يش

یا چریکي ج��و په اړه لیکل شوي کتابونه  که تاسو په ن�یواله کچه د پارتیزا�
و:ورئ هلته به تر $ولو وړاندې دا په مخه دريش چې چریکي مبارزین بایـد تـر هـر 

الرې او ، Uه وړاندې په تر محارصه الندې  ارونو باندې د بریpنا انرژي قطع کـ�ي
 خوراکي مواد بند ک�ي او حتی د اوبـو منـابع وربانـدې قطـع، پلونه له من�ه یويس

  . ک�ي تر Uو د من له ستونزو رسه مخامخ يش

پـه ن�یوالــه کچــه پــه چریکــي ج�ــ�و کـې بوخــت کســان همیشــه لــه دغســې 
تاکتیکونو کار اخيل او دې تـه فکـر نـه کـوي چـې د دوی دغسـې اقـدامات چـې د 
محدود شمیر د منو افرادو د �ور په مقصد کیـ�ي وررسه پـه UنـR کـې Uـومره 

  .  �و او ضعیفانو ته تکلیف رسی�ي، ماشومانو بې :ناه، زیات شمیر عادي و:�و

خو دا د اسالمي امارت جهادي امتیـاز دی چـې د جهـادي مقاومـت رسه رسه 
نـه یـې پـه ، یې تراوسه له دغسې اولس �پونکو اقداماتو Uخه کار نـه دی اخیسـتی

نه یې د د من د �پلو په موخـه الرې او پلونـه ، کوم  ار بریpنا او اوبه بندې ک�ی
�ي او نه یي نور داسې اقدامات ک�ي چې د د من تر UنR یې اولس ته هـم قطع ک

  . زیان رسی�ي

ــه  ــه دې رسبیــره اســالمي امــارت همیشــه د عــام املنفعــه پــروژو او خیری پ
اسـالمي امـارت د دې . فعالیتونو مالت� ک�ی او د امن فضا یي ورته برابـره کـ�ې ده

یون په نامه �ـان��ې اداره جـوړه کار لپاره د مؤسسو او رشکتونو د کنرتول د کمیس



    هيواد او  ولس                                       د قلم له سنګره

 

  

 

٢١٣ 

چې د هیواد په $ولو سیمو کې د مؤسسو او خیریه $ولنـو لـه فعـالیتونو Uخـه ، ک�ې
د فـارمولې پـه ر»ـا کـې د ) خذ مـا صـفا و دع مـا کـدر( ن�را� کوي او ه�ه کوي د

  . هغوی مرستې د اولس د بساینې او هیواد د بیارغونې په برخه کې مرصف يش

ي امارت د حیثیت د منانو او د افغانستان ورانوونکـو بیـا که Uه هم د اسالم
مکتبونـو او کلینکونـو پـه ورانولـو رسه ، لویـو الرو، بیا ه�ه ک�ې چې د �ینو پلونـو

امـا اسـالمي امـارت پـه عمـيل . مجاهدین د هیواد ورانوونکو په حیث معريف ک�ي
Zت، ډول ثابته ک�ې چې د افغانستان ودان Zاو د اولس ترق Rه $ین�ه ژمنتیا پرمخت

  . لري

په دې ل� کې یو واضح دلیـل د اسـالمي امـارت هغـه اعالمیـه ده چـې پـه دې 
وروستیو کې یې له ترکمنستان Uخه د هیواد ش]ل ته د راتلونکې ریل پ�لZ د کـار 
د پیل په اړه صادره ک�ې او د دغې اقتصادي پروژې تر UنR یي له $ولو سرتو مـيل 

  . د هغو د ساتنې ډاډ ورک�یپروژو Uخه د مالت� او حتی 

د افغانسـتان اسـالمي امـارت د : د اسالمي امارت په دې اعالمیـه کـې راغـيل
د ولس د روا غو ـتنو او ، هیواد یو اسالمي او ميل �واک دی چې د اشغال د خا§ې

دې الر کـې یـې ه پ چې اسالمي او ميل اهدافو د حصول لپاره جهادي هلې �لې کوي
  . ينه دقربانZ د چا Uخه پ�ې 

ـتابه پـ، همداشان خپلـو پیغـامونو کـې او د ه Uن�ه چې د اسالمي امـارت مرش
اسالمي امارت په :ران هیـواد ، سیايس دفرت هیئت په ن�یوالو کنفرانسونو کې ویيل

Rد ولـس د ، کې د $ولو ميل پروژو چـې د ولـس پـه :�ـه وي او د هیـواد د پرمختـ
کوي بلکې ساتنې ته یـې هـم ژمـن  یرازي او سوکالZ سبب :ر�ي نه دا چې مالت� 

د مس عینـک ، ۱۰۰۰کاسا ، دې کې $ولې سرتې ميل پروژې لکه د $اپي پروژهه پ. دی
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د برق او کرنې سرت بندونه او دیته ورته نـورې ، د ریل پ�لZ، مواصالÁ الرې، پروژه
  . دي ېپروژې چي د اسالمي امارت اصول مراعت ک�ي شامل

 $ولوهغـو مـيل پـروژو د هدایت کوي چې د اسالمي امارت خپلو مجاهدینو ته
 لوړو مصالحو په :�ـه وي اسالم او هیواد د امنیت په ساتلو کي مرسته وک�ي چي د

  ) د افغانستان اسالمي امارت(

نو د لیکنې په پای کې باید ووایو چـې د اسـالمي امـارت دې واضـح موقـف د 
بته ک�ه چې مجاهـدین د من $ول تبلیغات له خاورو رسه خاورې او یو �ل بیا یي ثا

د هیواد سمسورتیا او پرمختR ته ژمن دي او لـه $ولـو عـام املنفعـه کـارونو Uخـه 
  . مالت� کوي

  سوکاله او پرمختليل افغانستان په هیله، د نیکمرغه
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٢١٥ 

  

  ؟افغان اولس دین ته ژمن دی که بې دین< ته

  ۲۰۱۴جنوري// ۳۱

سـې د دیـن او o د نورې ن�ۍ غوندې په افغانستان کـې هـم لـه لسـیزو راهی
اسـالمپال ه�ـه کـوي . دینZ یا اسالم او سـیکولرزم تـرمنh تـوده مقابلـه روانـه ده

Áدینان یا سیکولریسـتان ه�ـه کـوي. افغانان په خپل اسالمي اصالت وسا o خو ،
  . افغان اولس د یوشمیر اروپایي ملتونو غوندې o دینه او له دین Uخه پردی ک�ي

یي o دینان/سـیکولران افغانسـتان تـه راغـيل په دې وروستیو کې چې اروپـا
که Uه هم په عمـيل ډ:ـر . د افغان سیکولرانو فعالیتونو ال شدت اخیستی دی، دي

کې د دوی فعالیتونه محدود دي او فقط د کابل غوندې د Uـو  ـارونو ترمحـدودو 
م�ر په تبلیغاÁ میدان کې د غرo o دینانو ، $ولنو او مجالسو پورې خالصه کی�ي

مطبوعاÁ برالسZ له امله افغان سیکولران د خپلو تبلیغاتو لپـاره ډېـر وسـائل او  د
، د افغان سیکولرانو اوسني تبلیغـات کـ¶ مـ¶ داسـې دي. مواقع په الس کې لري

لکه Uو پی�ۍ وړاندې چې په اروپا کې د کلیسـا پـه وړانـدې درسـیکولر انقالبیـانو 
رشیعت او اسالمي سـیايس نظـام  افغان سیکولران ه�ه کوي اسالمي. کوم چلند و

افغان اولس تـه د من�نیـو پی�یـو د اروپـایي جهالـت او تحریـف شـوي عیسـویت 
له همدې امله دوی . چې له ساینيس پرمختR رسه متضاد دی، غوندې معريف ک�ي

دینـي اشخاصـو او متـدینو جهتونـو تـوهین تـه ، دینـي اساسـاتو، د دیني تحریکونو
دیني کتابونه خلکو ته ژی� او وروسـته پـاتې ، کويo دینان کو Ì . جوړیديل دي

حورې او انعامات ورته په مسخرو رسه خیـاالت ، دوزخ، جنت. کتابونه معريف ک�ي
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٢١٦ 

دوی وایي دین باید له سیاسته بیل او د جومـات پـه چـاردیوالZ کـې ، معريف ک�ي
  . کو$ه قلفي يش

اک�یـت د چـې د افغـان اولـس ، سیکولران په عین حال کې دا دعوه هم کوي
د دوی پـه خـربه . دوی په رأیه دی او غواړي چې لویدیh ماډل سیکولر نظام ولـري

دغه اولس د Uو متشددو اسالمپالو لخوا برمته شوی دی او نـه یـې پریـ�دي ترUـو 
خو را�ئ یوشیبه دا خربه وUی�و چې آیا ر تیا افغان اولـس . خپله رأیه  کاره ک�ي

  ؟ او اک�ه خلک یې سیکولر فکره ديد دین په نسبت o دینZ ته ژمن دی 

پرون مې د دوو مطرحـو افغـان شخصـیتونو د تـدفین او جنـازې د وروسـیتو 
چـې د وروستیومراسـموUرن�وايل یـې زه ، مراسمو ان�ورونه په ان�رنی¶ پا»و ولیدل

  . دې نتیجې ته ورسو� چې افغان اولس له کومې خوا رسه ډېره خواخوږي لري

په کابل کـې پخـوانZ مائوسـت مبـارز او د سـیکولر دتیرې سه شنبې په ورځ 
فکــر pUــ« وتلــی لیکــوال قســیم اخ�ــر وفــات شــو او ورپســې پــه چهارشــنبه د 
افغانستان یو وتلی اسالمپال مبارز مولوي عبد الله ذاکري د پاکستان په کوئ�ه کې 

  . چا په شهادت ورساوه

خو فرق یې ، ديد قسیم اخ�ر او شهید ذاکري د ژوند پیpې تقریبا رسه ورته 
 Zکمـونیزم او ورپسـې دموکراسـ / Zدینـ o یوازې په دې کې و چې قسم اخ�ر د

. خو شیخ عبد الله ذاکري بیـا د اسـالمي نظـام رسسـپارلی مبـارز و، وتلی مبارز و
قسـیم اخ�ـر د ، دوی دواړو د کمونیستانو د واکمنـZ پـه مهـال زنـدان تیـر کـ�ی

تو کمونیستانو لپاره د زغم وړ نه و نـو �کـه مائویستي ت�او له امله د واکمنو لیننس
شیخ ذاکري بیا د کمونیستانو په ضد د اسالمي فکر وتلـی ، یې زندان ته غور�ولی و

  . نو �که یې د کندهار په زندان کې بندي ک�ی و، مبارز و
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٢١٧ 

عبد الله ذاکري صاحب وروسته د ژوند ترپایه خپل اسالم پال فکر او متـدین 
قسـم اخ�ـر . ترUو یې په همدې الره کې ژوند له السه ورک� ،موقف ته ژمن پاته شو

هم چې یو متعهد سیکولر و د ژوند ترپایه خپلې دې بې دینZ ت�الرې ته ژمـن پاتـه 
که پخوایي د مائویسـتي سـیکولرزم ترشـعار النـدې د o دینـZ لپـاره مبـارزه ، شو

پـوښ النـدې  د امریکایانو په راتـR رسه یـې د دموکراسـZ او لیربالیـزم تـر، کوله
نومـوړی د افغـان سـیکولرانو پـه مـنh کـې یـو متعهـد دمـوکرات ، مبارزه پیل ک�ه

چې په م�ینه رسه یې $ول افغان سیکولرانو د خپ�ان او ـکې ، سیکولر پیژندل کیده
  . تویې ک�ې

o o يس فارسې ویب پـا»ې د قسـیم اخ�ـر د وروسـتیو مراسـمو ان�ورونـه 
خپاره کـ�ي ول او د نـن $کـی اسـیا ویـب پـا»ې د شـیخ ذاکـري صـاحب د جنـازې 

عموما د یو چا محبوبیت او اوليس مالت� د هغـه د وفـات . ان�ورونه خپاره ک�ي وو
ازې پـه دا یـو . په ورځ معلـومی�ي چـې Uـومره خلـک وررسه خواخـوږي Uر:نـدوي

اسالمي $ولنو کې دود نـه ده بلکـې پـه غیراسـالمي $ولنـو کـې هـم د یـو چـا عامـه 
نیلسن من�یال چې ډېر محبوبیـت ، محبوبیت د معلومولو لپاره دا یوه تله بلل کی�ي

  . په وروستیو مراسمو کې یي خورا ډېرو خلکو :�ون ک�ی و، یي درلود

نو د هغـه شـخص ، لري معموال چې د افغان اولس ترمنU hوک ډېر محبوبیت
ــزدحم وي ــه او م ــورا دران ــم خ ــم ه ــتي مراس ــرمنh ، وروس ــس ت ــان اول ــاء د افغ بن

سیکولریزم او اسالمپالZ ته د تعهد :راف له دې  ه معلومیـدلی يش چـې د کـوم 
Cاینده اسالمپال او سیکولریست په وروستیو مراسمو کې د خلکو د :ـ�ون پرتلیـز 

  . جاج واخلو

چـې د سـرت:و ، د جنـازې د مراسـمو ان�ـور ولیـدما د شیخ ذاکـري صـاحب 
د :�ونوالو سمندر Uپې وهي او لور په لـور دومـره ، ترUاره په کې :�ونوال  کاري
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چې په ان�ور کـې نـه ، افغانان د دغه اسالمپال رسه د خواخوږۍ  ودلو لپاره راغيل
، يرسلـوU، پ�ـ�ۍ واال، کورتZ واال. په :�ونوالو کې د هر $ېپ خلک شته. �ایی�ي

  . �وانان او نور مختلف، سپین ږیري، ماشومان

دا په داسې حـال کـې ده چـې د شـیخ ذاکـري جنـازه لـه خپـل وطنـه لـرې د 
خو بیا هم په لس�ونو زره افغانانو له $ولو مشکالتو ، پردیسZ په دیار کې اداء کی�ي
که چیرې د ده جنازه په خپل وطن کې وای شـاید ، رسه ورته �انونه حارض ک�ي دي

  . دې Uو برابره زیاتو افغانانو په کې :�ون ک�ای وایتر 

په داسې حال کـې ، خو که تاسو دسیکولر قسیم اخ�ر وروستي مراسم و:ورئ
د نوموړي د ناروغZ او مـرګ خـرب ، چې غرo رسنیو ورته خورا ډېر تبلیغات وک�ل
ې م�ر بیا هم خورا محدود کسان یـ، یي مکررا نرش ک� او خورا دروند یې معريف ک�

  . چې هغه هم $ول د یوه تېپ خلک  کاري، وروستZ ملان�نې ته ورغيل دي

م�ـر دې ، قسیم اخ�ر په سیکولر ک�یو کـې یـو مطـرح او محبـوب شـخص و
چې عام افغان له سـیکولر اشخاصـو رسه د زړه تـ�او او محبـت نـه ، مراسمو و وده

  . نو �که یې د ژوند او مرګ په کیسه کې نه دي، لري

چې لله الحمد د پخوا غونـدې اوس هـم پـه افغـان ، ئقو و ودهیادو شویو حقا
دینـي مبـارزینو او دینـي ، اولس قلبـا لـه دیـن، اولس کې دیني رجحان ژوندی دی

نو �که د دین پالو درد خپل درد بويل او په $ول شـوق ، عل]ءکرامو رسه محبت لري
  . او ذوق خو ي او ویر وررسه ملان�ي

غه سیکولران چې د افغـان اولـس د Cاینـد:Z او ه، دغه راز دا هم ثابته شوه
دوی یوازې د غرo مطبوعـاتو پـه . په اولس کې ریpه نه لري، عامه مالت� الپي وهي
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٢١٩ 

عام اولس له o دینانو Uخـه کرکـه لـري ، زور دغه دروغجن شهرت خپل ک�ی دی
  . او هی± عالقه وررسه نه لري

خـو ، �ۍ کې اوږد تـاریخ لـريد دین پالنې او o دینZ ترمنh مقابله په نوره ن
چې لـه ، په افغانستان کې دغه مقابله د شلمې پي�ۍ په لوم�ۍ نی]یي کې پیل شوه

، هغه راوروسته دلته بیا بیاسیکولرزم د دین پالنې په وړاندې سخت شکست وخـوړ
، هر�ل د سیکولرزم د شکست اسايس علت د افغان اولـس $ینـR دینـي اعتصـام و

اللـه خـان لیربالیـزم اثـر وکـ� او نـه هـم د کمونیسـتانو چې نـه وربانـدې د امـان 
  . کمونیزم

اوس چې غرo دموکراتان او لیرباالن یو �ل بیا دلته خپـل بخـت جن�ـوي او 
موږ باور لرو چې سیکولرستان به یو �ل بیا هم د ، غواړي چې افغانان سیکولر ک�ي

 ینــي/�کــه افغـان اولــس دیــن تــه ژمــن دی او o د، تیـر غونــدې شکســت خــوري
  . د دنیا او آخرت تباهي :Dي سیکولرزم
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  پن1م فصل ــــ دتاریخ له بوخ7ې

 

  و خربېI د الرنس ای�ورډ ماموریت او  
 د تاریخ مظلوم  
 د الله اکرب د شپې یاد ، د حوت دریمه  
 مهbمقابله ، د جدي شپ nانk او nد ډان  
 د زمزمې وخت رارسیدلی د یا الله !  
 ۲۶ خریناالولین مواعظ لآل  هـ ش ــ قصص ۱۳۶۷ دلو  



    د تاريخ له بوخڅې                                   د قلم له سنګره

 

  

 

٢٢١ 

  

  د الرنس ای�ورډ ماموریت او -و خربې

  ۲۰۱۲نومرب//۲۳

چې یـوه لویـدیh ، همدا اوس مې یو کوچنی مخترص کتاب مخې ته پروت دی
رسه شهرت لري ژوند او ) الرنس( چې په) رستامسن الرنس ای�ورډ( لیکوال په کې د

  . ماموریت Uی�لی دی

د ترکـانو ، د اسـالمي امـت پـه $و$ـه کولـوالرنس هغه برتانوی جاسوس و چې 
خالف د عربو په ملسولو او په $وله کـې من�نـي ختـیh تـه د برتـانوي اسـتع]ر پـه 

 ۱۹۰۹نوموړی لـوم�ی د شـل کلنـZ پـه عمـر پـه . غ�ولو کې یې اسايس رول درلود
حـدودو ) عث]� امپراطـورۍ( میالدي کال کې د هغه وخت د سرت اسالمي خالفت

عراق او د عربو په نورو سیمو کې یـې د تـاریخي ، فلسطین، سوریه په. ته داخل شو
خـو وررسه وررسه یـې د ، کالوو او د مسیحیانو د زړو معابدو په اړه پل�نې پيل ک�ې

کلتور زده ک�ه او پـه دې سـیمه کـې راتلـونکي جاسـويس ماموریـت تـه ، عرo ژبې
  . آماد:ي نیول اسايس موخه وه

خـو هلتـه د ترکـي عسـکرو لخـوا د ، وسـېدهالرنس لوم�ی پـه فلسـطین کـې ا
نو �که له دې سیمې وتpتید او د حجاز او عراق پـه ، جاسوس په تو:ه وپیژندل شو

پـه دې مـوده کـې ان�ریـز ، لرې پرتو سیمو کې یې خپل پ¶ فعالیت ته ادامه ورک�ه
عادات او رواجونه زده ک�ل او دعرo چلتار او عبـاء پـه ، الرنس د عربو $ولې لهجې

  . ستلو رسه یې عرo هیئت او شکل غوره ک�اغو

 hپه دې مهال هغه �واک چې اسالمي نـ�ۍ او د عربـو جزیـره یـې لـه لویـدی
شـام ، دې خالفت په $ول حجاز. د ترکانو عث]� خالفت و، استع]ر Uخه ساتلې وه
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ترکانو په حجاز بانـدې درشیـف حسـین پـه ، او شاوخوا سیمو باندې کنرتول درلود
  . کمن امیر $اکلی ونامه عرب وا

برتانوی استع]ر چې تردې مهاله یې د ختی�ې او جنـوo اسـیا ډېـر اسـالمي 
دغـه راز یـې د مرصـ پـه شـمول :ـÍ افریقـایي اسـالمي ، هیوادونه اشغال کـ�ي وو

هیوادونه هم ترتسلط الندې راوستي وو په ډېـره نـاکرارۍ یـې د اسـالمي نـ�ۍ پـه 
کـ�ې وې چـې Uن�ـه بـه یـې د اسـالمي  باندې سرت:ې خpې) جزیرة العرب( مرکز

ایـ�وارډ الرنـس او . خالفت له من�ولو وبايس او ترخپلې سلطې الندې بـه یـې راويل
:Í نورجاسوسان دې سیمې ته د همدې ماموریت داستخبارÁ مقدمة الجـیش پـه 

  . حیث را لی�ل شوي وو

 کله چې د شلمې پي�ۍ په لوم�یو لسیزو کې د متحدینو او جرمني تـر مـابین
لوم�ی ن�یوال جنR ونpت نو د دې ج��ې په مهال عث]� خالفت دجرمنـی خـوا 

، په دې تو:ه برتانوي استع]ر هم له عث]� خالفـت رسه پـه ج�ـ�ه کېـوت، ونیوله
ان�ریزانو په دې وخت کې فکر وک� چې په لویدی�ه جبهه کـې ترکـان یـوازې هغـه 

  . وږی پیدا ک�يوخت ماتوالی يش چې په عرب میشتو سیمو کې ورته رسخ

په همدې وخت کې الرنس په عربو کې د ترکانو په خالف د نفرت پیـدا کولـو 
تـردې چـې د ، او عرo ملتپاله احساساتو دراویpـولو لپـاره خـورا مهـم رول ادا کـ�

یې دې ته اماده کـ� چـې د ترکـانو پـه خـالف لـه ) رشیف حسین( حجاز عرo امیر
:ـه د رشیـف حسـین او د هغـه د زامنـو پـه په دې تو . ان�ریزانو رسه ایتالف وک�ي

د دې پـاUون د پـالن ، مرشۍ د عـث]� خالفـت پـه ضـد دعربـو پـاUون پيـل شـو
نوموړي په ډېرو سـختو ، مدیریت او رهربۍ مزي د الرنس په الس کې وو، جوړونې

له خپل جاسويس مهارت Uخه په استفاده یې د ، رشائطو کې دغه وظیفه پرمخ بوتله
$ول عرo قبائل یـې ، ترمابین د ژبني تعصب خورا کرکجن اوربل ک�عربو او ترکانو 
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بلکـې ، ده نه یوازې هغوی ج��ې ته ه�ول، د عث]� خالفت په مقابل کې وملسول
ترUو په ترکي لpکرو بریدونه وک�ي او ، هغوی ته یې وسلې او باروت هم اماده کول

لراوبر ته غ�ـول شـوي د ترکانو د اور:اډي کر ې چې تر مدینې منورې او د حجاز 
  . په Ôونو ویجاړې ک�ي، وې

چې لویدیh تاریخونـه ، په دې تو:ه الرنس هغه سرته فتنه ویpه او رهربي ک�ه
دا پاUون چې یوازې د قومي تعصب پـه بنیـاد د ، بويل) دعربو سرت پاUون( یې اوس

ه له امله یې اسالمي امت تـه سـخت زیانونـ، ان�ریزانو په شیطانت رامن�ته شوی و
شام او فلسطین مقدسې خاورې د متحد عث]� خالفت له السه ، د حجاز. واو تل

عـث]� خالفـت پـه دې ، ووتلې او د ان�ریزانو او فرانسویانو تر سلطه الندې راغلـې
تو:ه نه یوازې ډېر �ا� او مايل زیانونه و:الل بلکې د همدې ماتې لـه املـه یـې لـه 

بهه کې هم مورال کمزوری شو او پـه پـای کـې لویدی�و یرغل�رو رسه د بالقان په ج
من�ني ختیh تـه د ، لوم�نZ ن�یواله ج��ه د غرo متحدینو په :�ه پای ته ورسېده

، ان�ریزانو د السونو په را اوږدیدلو رسه د عربو تدریجي زوال او بدمرغي پيـل شـوه
$ـه لویدی�و اشغال�رو نه یوازې متحد عرo وطن د سایکس بیکو ت�ون په اسـاس $و 

بلکې په اوږدمهالې تو:ه یې په سیمې کـې د لبنـان او فلسـطین د معضـلو ، $و$ه ک�
  . غوندې داسې اورونه وکرل چې تراوسه یې لو:ي پورته کی�ي

په الندې کر و کې غواړم د Uو $کو په اړه چې د الرنس پـه بـاره کـې د لیکـل 
  . خواله وک�م له لوستونکو رسه، شوی کتاب د مطالعې په وخت کې مې ورته پام شو

  استع]ري ج��ې هم صلیبي وې 

تاریخ پوهان عموما د اسالمي ن�ۍ په خـالف د لویـدی�والو ج�ـ�ې پـه دریـو  
اسـتع]ري ج�ـ�ې او اوسـنZ د تره�ـرۍ پـه خـالف ، صلیبي ج��ې: برخې ویيش

  . عنوان شوې ج��ې چې ال ورته کوم �ان��ی نوم نه دی انتخاب شوی
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په خالف یوازې د لویدی�والو پخوانیـو صـلیبي  �یني کسان وایي د مسل]نانو
د تیـرو پی�یـو اسـتع]ري یـا اوسـنZ نـوې . ج��و دیني او عقیدوي ان�یزه درلوده

  . ج��ې یوازې اقتصادي موخې لري او کومه فکري یا دیني ان�یزه وررسه نشته

خو د الرنس په ژوند لیک کې :ورو چې نوموړی د صـلیبي عقیـدوي احسـاس 
نوموړی چې د من�ني ختـیh . خطرناک ماموریت ته ادامه ورکوي له مخې Uو کلن

، کلیساوې او نور اثرات وینـي، په لراوبر کې د مسیحیانو ړن�ې شوې تاریخي کالوې
الرنـس چـې کلـه د سـین¶ . نو د مسل]نانو په خالف د کرکې اور یې په ملبو کی�ي

نو بـې ، ول شوي ديپال عیسوي  ار او د سینون کال ویني چې د مسل]نانو لخوا ن� 
د دې عیسـوي آثـارو پـه اړه لـه تاسـف او کرکـې ، اختیاره یې له سرت:و او کي �ي

چـې ، Uخه ډک اشعار وایي او د ده په وینا د هغو مسیحي جانبازانو یاد راتازه کوي
Uو پي�ۍ وړاندې د کلیسـا پـه ننـR لـه اروپـا لـرې دلتـه لـه اسـالمي لpـکرو رسه 

چـې مسـل]نانو ، په دې خاطر جنR ته نه وو راوتـيل د ده په باور هغوی، وجن�ېدل
بلکې د مسل]نانو لخوا د همدې تـاریخي کال:ـانو او کلیسـا:انو ، یې  ارونه ونیول

الرنس چې اوس بیا دغه حاالت وینـي . ن�ولو یې مسیحي غیرت په جذبه راوستی و
انو ته ووایه مسل]ن! اې زموږ استازیه الرنسه( نو د مسیحیانو په استازۍ �انته وایي

، چې د ان�لیيس زملیانو په ر:و کې ال تراوسه د صلیبي جن�یالو تودې وینې بهیـ�ي
  ) په دې ن�دې وخت کې به ډېر زر یو �ل بیا د خپلې تورې زور درو یي

تـأثراتو او احساسـاتو Uخـه پـه ، په بیالبیلوپ�اوونو کې د الرنـس لـه اظهـاراتو
ي ج��ې د :�لو او په عقیدوي لحـاظ Uر:نده معلومی�ي چې نوموړی د یوې مذهب

نومـوړي �کـه دا لـه . د یوه د من قوم د اېل کولو لپاره په خپل ماموریت بوخت و
چې د تاریخي آثـارو د Uی�نـو پـه ، مشقتونو ډک ماموریت په پوره متانت تررسه ک�

مهال یې په من�ني ختیh کې د مسیحي آثارو لوټ تـاالن او تخریـب پـه زړه کـې د 
له دې Uخـه پـه Uر:نـده  ـکاري . په خالف د کرکې اور په ملبو ک�ی ومسل]نانو 
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چې په من�ني ختیh او نوره اسالمي ن�ۍ کې د مسل]نانو په خـالف د لویـدي�والو 
چـې د اقتصـادي موخـو ، استع]ري ج��ې هم د تیرو صـلیبي ج�ـ�ه یـوه کـ�ۍ وه

د مسـل]نانو ترUنR یې د یوه مذهب او مفکورې په لحاظ د اسـالم راج ختمـول او 
  . تذلیل هم هدف و

عراق او نـورو اسـالمي هیوادونـو کـې د امریکایـانو ، همدا اوس په افغانستان
خو په UنR کـې وررسه ، ج��ې او مداخلې هم رسه له دې چې اقتصادي موخې لري

دوی غـواړي ر ـتینی اسـالم د یـوه §ـدن پـه . عقیدوي ان�یزه هم لوی الس لـري
ای یې منحرف مسیحیت د برالسـZ سـ�یج تـه پورتـه صفت له من�ه یويس او په �

د امریکایانو په اړه ویل کی�ي چې د ن�ۍ په سطحه د غیرمسل]نانو تـر مـنh . ک�ي
نو �که د نـورو پـه نسـبت ، تر $ولو په خپل مذهب $ینR والړ او عقیدوي خلک دی

  . دوی په اوسنیو ج��و کې ډېره عالقمندي  یي

  رت د باطل لپاره له قربانۍ څخه عب

ماچې د الرنس ژوند لیک لوست نو �ینې برخې یې که Uه هـم مبالغـه امیـزه 
چې دې س�ي د خپلې باطلې مفکـورې ، خو په $وله کې مې دا ترې احساس ک�ه، وې

د کتاب د معلوماتو له مخې الرنس چې . او ارمان لپاره خورا ډېر تکلیفونه :اليل دي
او ، یده نو یـوازې سـل پونـ�ه وررسه وپه لوم�ي �ل د برتانیا له اکسفورډ Uخه روان

. کله چې د بیروت په ساحل پیاده شوه نو یوه روپـZ یـې هـم پـه جیـب کـې نـه وه
عراق او حجاز تر مابین د اوږدو د ـتو مزلونـه ، فلسطین، سوریې، نوموړي د لبنان
خو دواړه �له له اعدام ل� ، دوه �له ترکانو د جاسوس په نامه ونیو. $ول پیاده ووهل

د برتـانیې د جنـR وز ارت . ې د لوی خطر په منلو رسه په تیpـته بریـالی شـومخک
لپاره د من�ني ختیh د نقشې جوړولو لپاره یې د جزیرة العرب او رسې بحیـرې پـه 

دنوموړي د ماموریت دا $وله موده د مرګ له . حدودو کې خورا اوږده مزلونه ووهل
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pتانو او رسه پوستکي پـه لـوم�ي ژی�و وی، �که د ده شنو سرت:و، :واښ رسه مله وه
لـه بلـې خـوا پـه ده بانـدې د . �ل دی عربو ته ورپیژاند چې د دې خـاورې نـه دی

خو لـه دې $ولـو خطـرو رسه الرنـس د ، ترکیې حکومت خورا سرت انعام هم ایpی و
بان�و او د تو کې یـې ، د عربو په کلیو، خپلې باطلې عقیدې لپاره په چوپ� بوخت و

په دې $ولو سختیو رسبیره له نومـوړي Uخـه د ، را تریخ عمر تیر ک�کلونه کلونه خو 
برتانیې حکومت یوازې د قربانZ د پسـه کـار اخیسـت او هـر خطرنـاک جاسـويس 

په دې ل� کې نوموړی Uو�له د ترکانو ترواک . ماموریت به یې ده ته ور لغاړې کاوه
حـال کـې جاسـويس  الندې دمشق او شام ته الړ او د ترکي قلمرو دننه یې په داسې

  . چې ترکانو ورباندې غ¶ انعام مقرر ک�ی و، کوله

عربو به په ، د الرنس لپاره تر $ولو ازمېیpتي پ�او له بدوي عربو رسه :وزاره وه
حتی ، پیغورونه ورکول، توندې خربې، چا به ورته  کن�لې، ده باندې ریشخند واهه

م�ـر ده دا $ـول ، ړې یې ورتوکلېچې عادي عربو به اهانتا په مخ په Uپی�و واهه او ال 
نن سبا په داسې حـال کـې . Uه په س�ه سینه زغمل او یوازې خپل هدف ته متوجه و

چې زموږ مجاهدین د الله تعالی د رضا لپاره د برحقې مبـارزې پـه الره کـې سـرتې 
م�ر �یني داسـې کسـان هـم ، قربانZ ورکوي او له هر ډول حاالتو رسه مقابله کوي

ې د مبارزې په مهال د سختو او ازمېیpتي حاالتو رسه د مخامخیـدو چ، پیدا کی�ي
دا ډول . له امله ډېر زر حوصله له السه ورکوي او د برحقې مبارزې له میدانه تpـتي

کسانو ته که خپل رشعي امیر یوه تونده خربه وک�ي هم نو دوی یې غـچ لـه جهـاده 
که پـه یـوه مجلـس کـې  شته �ینې داسې کسان چې، اخيل او $ول جهاد ته شا کوي

که Uوک شاباسZ ورنک�ي یـا یـې یـو شـکایت ، لوړ �ای ورنک�ل يش هم :یلمن وي
  . بیا هم دستي د مبارزې صف پری�دي، وانه ورېدل يش

دا ډول کسان که د جهاد او مبارزې په بنیـادي هـدف او ارز ـت بانـدې نـه 
Zاللو یـې سـرت:ې ایثار او تاریخي مشقت ، پوهی�ي او د نورو مجاهدینو په قربان:
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. باید چې ل� د الرنس غوندې د کفارو له کردار Uخه غیرت وروالړ کـ�ي، ړندې وې
پیـاده ، تکلیـف، هغوی د خپلې باطلې عقیدې لپـاره کلونـه کلونـه هـر ډول مشـقت

نو ولې یې مـوږ ، بې التفاÁ او د هر دوست او د من جفا زغمي، بې خرUي، مزلونه
تر دوی کم ارز ـته دی چـې پـه داسـې قربـانیو نـه آیا زموږ هدف ؟ باید ونه زغمو

تنهـا وږی تـ�ی ، الرنس دیرش کاله د عربو په وچو صحرا:انو کې؟؟ ارزي که Uن�ه
موږ چې په خپـل ، او له خپلوانو لرې د خپل باطل هدف لپاره په خدمت نه ست�ی�ي

 ېپه مناسب ماحول کې د الله تعالی د هغې رضا چې الله تعـالی یـ، وطن او کور کې
  . د حاصلولو لپاره ل�یا یو ولې ستومانه اومایوسه شو، بويل) ورضوان من الله اکرب(

چې آیا موږ د الله تعالی د رضا لپاره ل�یـا یـو ، لوم�ی باید دا خربه سپینه ک�و
وقـار او ، کـه مونیـت دنیـوي :�ـه؟ او که د کوم شخص یا دنیوي :�ې اونوم لپـاره

ولرو چې زموږ د جهاد او دنیـایي کاروبـار تـر  نو بیا په دې باید عقیده، شهرت وي
�کـه هغـه صـفا ، بلکـې دنیـایي کاروبـار تـرې ډېـر  ـه دی، مابین هی± فرق نشته

چې د الله تعالی پـه ، کاروبار دی او دلته یو دیني ارز ت د دنیا لپاره کارول کی�ي
  . نزد ډېره لویه مؤاخذه لري

نـو بیـا ولـې د ، ضـا لپـاره ل�یـا یـواو که موږ د دین د اعالء او د الله تعالی د ر 
اشخاصو یا سیستم لخوا د مترضر کیدو په صورت کې غچ له دیني خدمت اوجهـاد 

يف سبیل الله مجاهد باید داسې فکر وکـ�ي چـې معاملـه یـې لـه اللـه !؟ Uخه اخلو
پـه ، تعالی رسه ده او هر تکلیف او ستونزه باید د الله تعالی د دین په خاطر وزغمي

شهرت او مطرح کیـدو ، التفات، د توجه، بې مورده احسان بار نه ک�ي هیچا باندې
په سوچ کې نه يش او لکه Uرن�ه چې د اللـه تعـالی رضـا پـه هـر ډول قربـا� ارزي 
همداسې له هر ډول حاالتو رسه �ـان عیـار او د هـر ډول تکلیـف زغملـو تـه سـینه 

  . سمندر ک�ي
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  پڅه حربه 

هال د کفري  کیالک :Í شیطا� چلونو په عربوکې د الرنس د ماموریت په م
د ، د قومي تعصب پارول، فارموله) بېل یې ک�ه اېل یې ک�ه( د. س�ي ته ترنظر ور�ي

هـر چاتـه خپلـه درنـه د بـل ، بیالبیلو عرo قومونه تر منh قبیلـوي عقـدې ملسـول
د غلطو دروغجنـو او تشـویش اچوونکـو اوازو او تبلیغـاتو خپـرول او داسـې ، سپکه

ه حربې دي چې الرنس د عربو د اېل کولو او د ترکانو پـه خـالف د کـارولو نورې هغ
 خو په دې ل� کې یوه بله مؤثره حربه چې الرنس یـې، په چاره کې ترې استفاده ک�ې

بويل هم د عرo قبـائلو پـه رام کولـو او غولولـو کـې یـې سـرت رول ادا ) پ�ه حربه(
  . ک�ی

رسه په اړیکو کې سـتونزه او جنجـال الرنس وایي چې کله به د عرo رسدارانو 
 نو بیا به ان�ریز له پ�ـې حربـې، پیدا شو او یا به تر مابین د عدم اعت]د ستونزه وه

ان�ریزانو به په یوه چـل د جنجـال کوونکـو او نـه رام . Uخه استفاده کوله) احسان(
، وسلې او یـا نـور مادیـات ورواچـول، کیدونکو عرo مرشانو په خوله کې Uه پیسې

چې بیا به هغوی له ان�ریز رسه د مخامخ کیدو لپاره هی± سرت:ې نه درلودې او $ول 
  . اوامر به یې په پ�ه خوله منل

شـعوري یـا غیـر ( انسان په هرصورت کې) االنسان عبداالحسان( لکه چې وایي
چـې نـس ( له همدې امله خو پpتانه وایـي، د احسان تر تاثیر الندې را�ي) شعوري

که موږ تاریخ و:ورو د مسل]نانو هغه مبـارزې هی�کلـه ) مه ډاری�ه لري له هغې بال
چې په خپلو امکانـاتو د اتکـاء پـه �ـای د پردیـو ، هم د بري پ�او ته نه دي رسیدلې

  . احسانونو پوروړې وې

په حقیقت کې استع]ر:رو له ډېره وخته د خپلو مخالفینو دا د ضـعف نقطـه 
ستقی] خپل مخالفین په یوه نوع تر احسان نو �که مستقی] یا غیرم، درک ک�ې ده
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Áخه الس په رسکـ�ي، الندې ساU و یې له مخالفتUد سـ�ې ج�ـ�ې پـه مهـال . تر
دغـه ، له مخې له ډېرو هیوادونو رسه وړیا مرستې کـولې) مارشل پالن( امریکایانو د

مرستې چې هغه مهال د امریکا او روسیې تر منh په مناسباتو کې دې هیوادونو تـه 
وروسته یې هغه $ـول هیوادونـه د امریکـایي ، حق السکوت په نامه ورکول کیدلېد 

چې تراوسه بیا د امریکا د هر ډول نخرو په مقابل ، نامر® استع]ر په �ن�یر وت�ل
  . کې سرت:ې نه يش پورته کولی

لکه Uن�ه چې په حکـومتي سـطحه مـادي احسـان منـل د دریـh د کمـزورۍ 
ډېر کسان یوازې د مادیاتو په توسـط د غولیـدلو او په فردي شکل هم ، سبب :ر�ي

  . د احسان تر تاثیر الندې واقع کیدلو له امله له خپل مسیر Uخه منحرف کی�ي

اوس چې اسالمي امت یو �ل بیا د امریکایي کفـري  ـکیالک لـه اسـتع]ري 
په بریالیتوب ، ډله یا سیستم غواړي، اولس، نو که کوم فرد، چالونه رسه مخامخ دی

نـو د مبـارزې پـه الره کـې بایـد همیشـه ، ه خپل مشخص ک�ی مسیر طی کـ�يرس 
  : یوازې په دې خربه باور ولري چې

  مرګ له تندې په مذهب زما بهرت دی

  تو په اوبوـــــدون د بې همــــله ژون
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  شهید مال عبد الله Jردیزی، د تاریخ مظلوم

 ۲۰۱۶سبتمرب// ۲

ونکـو پـه :ـوډمال رسه تشـهیر کـ�ی چې مغرضو تاریخ لیک شهید مال عبد الله
د ا§ـا�  ته ÉUمـه) لنېم( پکتیا :ردیز ختیh ته د ډاک�ر نجیب پلر� کيل د، دی

مال عبد الله په پکتیا کې د ا§ا� په مـال . د کيل اوسیدونکی او په قوم احمدزی و
چې د ان�ریز خالف جهاد کې یې  ـه کـردار اداء کـ�ی و او تـر . رسه شهرت درلود

  . یې خلک له نوم رسه آشنا ولو پکتیکا خوست ا

د غبار د تاریخ له مخې کله چې امان الله خان لـوم�نZ نظامنامـه جـوړه کـ�ه 
مـثال لـه بلـوغ وړانـدې نکـاح یـې ، بعيض فقرات یي رصیحا له رشیعت رسه $کـر و

) افغانسـتان در عهـد امانیـه( سنزل نوید په خپل کتـاب. غیرقانو� او مردوده بلله
ې د خوست د من�لو قوم یو تن چې یوه نجلZ یې په ماشومتوب نامزاده کې لیکي چ

 Zکـورن Zک�ې وه کله یې چې غو تل له بلوغ وروسته یي �ان ته واده ک�ي د نجلـ
خـربه حکومـت تـه الړه د امیرالـدین پـه نـوم حکـومتي ، په دې نکـاح رايض نـه وه

و� شـوې او بایـد چارواکي د نظامنامې په اساس فیصله وک�ه چې دغه نکاح غیرقان
د نجلZ کورنZ په دې خربه رايض شوه خو نکـاح کـوونکی مـدعي مـال . فسخه يش

مال عبد الله ورته وویل چې په رشیعت . عبد الله ته ورغی او فتوی یې ترې وغو ته
دې خـربې . کې له بلوغ وړاندې نکاح منعقده ده او هی�وک یي نيشـ فسـخ کـولی

ه د فتوی په اساس د من�لو قـوم د نظامنـامې زور واخیست تردې چې د مال عبد الل
یې مال عبدالرشیدسهاک  رش شا:ردمال عبد الله :ردیزي او م. په مقابل کې ودرېد

ملریز کال په حوت کې حکومـت تـه عـرض  ۱۳۰۲د ، له سهاکو Uخه و تچې د زرم
وک� چې د نظامنامې غیر رشعي مواد تبدیل ک�ي خو حکومت په نظامنامـه دومـره 
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ار درلود او په داسې جرب یي تطبیقوله چې زما د استاد مولـوي اعظـم :ـل ډېر $ین�
صاحب له قوله د هغه وخت یوه شاعر موجوده وضعیت د شعر په ژبـه داسـې بیـان 

  . ک�ی و

  هركسى نظم نامه آموختند/ كتب شرع را همى سوختند

د امان الله خان حکومت د مال عبد الله غو ـتنه رد کـ�ه او همـدا و چـې مـال 
د تاریخ له روایته په یوه الس ، پکتیکا او خوست په سیمو و:ر�ید، ابد الله د پکتیع

کې به یې قرآن او په بل کې نظامنامه نیولې وه او خلکو ته به یې ویـل چـې کـوم یـو 
خلکو به طبعا قرانکریم مانه او ده ورتـه ویـل چـې اوس قـرآن نـه بلکـې دغـه ؟ منئ

حکومـت لـوی پـوځ ، ډول پـاUون پیـل شـو په دې. نظامنامه په تاسو حکومت کوي
پکتیا ته ولی�ه خو شکست یي وخوړ او قریبا تر یو نـیم کـال پـورې سـختې ج�ـ�ې 
وشوه چې د مال عبد الله پاUونیانو دلویې پکتیا او لو:ر ډېرې ساحې ونیولې حتی د 

  . میدان ورد:و تر سیداباد پورې ورسیدل

$ـول حکـومتي کو pـونه ناکـام  پاUون په پوره بریا روان و او په وړانـدې یـي
شول م�ر هغـه وخـت لـه زوال او کمـزورۍ رسه مـخ شـو کلـه چـې لـه هنـد Uخـه 

، دعبدالکریم په نوم یو غیر افغان خوست تـه الړ او پـه دې پـاUون کـې داخـل شـو
دعوه یې درلوده چې د امیرشیرعيل خان د زوی یعقوب ، عبدالکریم له هنده راغلی

ه کوله چې اصال د افغانستان پاچاهي زمـوږ یعنـي د ده دعو ، خان د مین�ي زوی یم
عبدالرح]ن خان چې د افضـل خـان زوی او د ، امیرشیرعيل خان د اوالدې حق دی

. پاچاهي حق غصب ک�ی دی دوی د ان�ریز په کومک زموږ د، امیرشیرعيل وراره و
و کله چې دا س�ی راغی حکومت او ان�ریز دواړو یې د تشهیر لپاره ډېـر کـار وکـ� ا

له موقع په استفاده یي دا خربه مشهوره ک�ه چـې د مـال عبـد اللـه پـاUون د اسـالم 
داسـې . جنR نه بلکې د امیر شیرعيل خان اوالدې ته د پاچاهي د ستنولو مبارزه ده
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دې  د، هم ویل کی�ي چې دغه س�ی ان�ریزانو رالی�لی و تر Uو پاUون بـدنام کـ�ي
عي ان�یزه کمـزورې او ډېـر خلـک تـرې خربې له شهرت رسه د پاUون داعیه او رش 

 مـال عبـد اللـه او مـال تردې چـې پـه پـای کـې لـ� کسـان پاتـه او هغـه د، بیل شول
عبدالرشیدپه شمول حکومت ونیول او د کابل شاه شهید ته ن�دې د سیاه سنR پـه 

  . سیمه کې یي اعدام ک�ل

سـتل شـو وایي مال عبد الله چې له نیول کیدو وروسته امان الله اخـان تـه ورو
 Zنه ک�ې وای م�ر دا چې تا عبـدالکریم د پاچـاهpهغه ورته وویل چې ما به تاته ب

  . دعوه دار له �ان رسه مل�ری ک� نو اوس دې نه شم بpلی

د امـان اللـه ، دغه وخت عبدالکریم د ان�ریز تر واک الندې هنـد تـه وتpـتېد
ان�ریزانـو ، ه وک�هاو دوی ته سپارلو غو تن وخان حکومت یي له ان�ریز Uخه د نیول

د عجب خان افریدي د ورسپارلو غو تنه کـ�ې وه م�ـر دا چـې  تردې وړاندې چې
عبدالکریم په هند کې پاته شو چـې ، امان الله خان عجب خان افریدی ورونه سپاره

  . وروسته برما ته تبعید او هلته یي خودکيش وک�ه

ي وایـي چـې نومـوړی د شهید مال عبد الله په اړه ړانده تـاریخ لیکـونک نن سبا
ان�ریز راپورته ک�ی و م�ر دا چې مال عبد الله له ان�ریز رسه ت�او نه درلـود پـه دې 

 سنزل نوید په خپل کتاب کـې د ان�ریـز او افغـان حکومـت د. اړه ډېر شواهد شته
پ�و مذاکراتو داسې اسناد خپاره ک�ي چې هغوی په دې ل�ه کې دي تر Uو پـه :ـ�ه 

ان�ریزانـو  د هغو اسـنادو لـه مخـې د، مالت� کوونکي پیدا ک�يد مال عبد الله مايل 
غالب :ومان دا و چې د روسیې نوي واک تـه رسـیديل بلشـویکان د مـال عبـد اللـه 
مالت� کوي خو د دې خربې لپاره هم هی± ثبوت نه دی مونـدل شـوی خـو پـه عـین 

  . ه ردويحال کې دا اسناد له مال عبد الله رسه دان�ریز د مالت� احت]ل په کلک
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مخ  ۸۸۹په ) پpتانه د تاریخ په ر»ا کې( بهادر شاه ظفر کاکاخیل د خپل کتاب
کې وایي چې د مال عبد الله د �پلو لپاره ان�ریزانو له امـان اللـه خـان رسه د پن�ـه 

دغه راز ډاک�ر حسن کاک� د o o يس لخوا چاپ شوي ، زره $وپکو مرسته ک�ې وه
ې ویـيل چـې د ان�ریزانـو د هغـه وخـت $ـول مـخ کـ ۳۰په ) ژوندۍ خاطرې( کتاب

جن�ي ارشیفونه یي کتيل خو داسې کوم سند یا شواهد یې پـه کـې نـه دي مونـديل 
چې د مال عبد الله په پاUون کې د ان�ریز الس لرل تـرې ثابـت کـ�ي بلکـې ان�ریـز 

  . عمال د امان الله خان تر UنR والړ او د پاUون د رسکوبولو ه�ه یي کوله

ده  تنـه مل�ـري یـې چـې د ۶۰مه مال عبد الله او  ۲۵ی میاشتې په د م ۱۹۲۵د 
دری زملي زامن او یو زوم هم په کې و د کابـل ختـیh کـې سـیاه سـنR سـیمې تـه 

پـه اعـدام شـویو . یووړل شول او د خلکو د لوی $ويل تر مخ چارماري او اعدام شول
هم و چې �ان یـې کې د مال عبد الله تر $ولو جذباÁ مل�ری مال عبدالرشید سهاک 

�که ده د استقالل له منار رسه درول شوي د نادر خـان مجسـمه پـه ، بت شکن باله
مـال عبدالرشـید  د تاریخ په روایـت. پ�ه ماته ک�ې وه اوپه همدې یي شهرت درلود

تر اعدام وړاندې د خربو په مهال د دې په �ای چې $ی�ه یي ووایي یو �ل بیا امـان 
زمـا د اسـتاد . ن وبلل او په وړاندې یي د جهاد غ� پورته ک�الله او دده مل�ري کافرا

مولوي اعظم :ل صاحب شفاهي روایت دی چې ددغو کسانو د شهادت په �ای تـر 
دا خـربه دومـره مشـهوره شـوه ، ډېره وخته د شپې مهال ډیوې او انوار لیدل کیـدل

د مـال عبـد چې په کابل کې د خلکو تر منh په یوه لویه هن�امه بدله شـوه او خلکـو 
دې خـربې لـه خپریـدو خطـر  تردې چې حکومت د، الله د حقانیت لوی دلیل :ا»ه

احساس ک� او بیا یي په دې �مکه Uو بازاري سـپیان ووژل تـر Uـو هغـه اثـر خـتم 
  والله اعلم. يش
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ده مبارزې امان  په دې ډول د شهید مال عبد الله داستان پای ته ورسید خو د
جر:ه راوغواړي او نظامنامـه د علـ]ء کرامـو نظـر تـه  الله خان مجبور ک� چې لویه

  . وړاندې ک�ي چې په دې ډول ډېری غیررشعی مواد ترې لرې شول

د روس ضد جهاد په مهال شهید مولوي نرص الله منصور یو له هغـو کسـانو و 
نومـوړي ، هچې مال عبد الله یې د یوه سرت غازي او مبارز عا� په حیث معريف کـاو 

مهال د شهید مال عبد اللـه نـوم د یـوه اتـل پـه حیـث پـه غ�ـو تـورو  به د جلسو په
تر Uو یي نوی نسل له نوم اوکارنـامو رسه بلـد او لـه مبـارزې یـي زده  هخطاطي کاو 

  . ک�ه وک�ي

په هر حال شهید مال عبد الله د افغانستان د استقالل د ج��و غـازي او بیـا د 
هدافو تـر $ولـو سـرت حـامي او د امـا� ان�ریز په خالف د افغانانو د جهاد د علیاء ا

سیکولرزم په وړاندې رسسپارلی مجاهد و چې تر $ولو وړاندې یې افغانسـتان تـه د 
غرo o دینه افکارو د رسایت په مقابل کې بیرغ پورته او تر وروستZ شیبې یې د 

  . o دینZ په مقابل کې په ج�و سرت:و مبارزه وک�ه

سیکولرایزیشـن لـه خطـر رسه مـخ دی د o اوس چې افغانستان یو �ل بیا د 
دې مخکÌ غازي پیژندل او قدردا� یـوه مهمـه اړتیـا ده  دینZ په وړاندې زموږ د

  . چې باید نوی نسل ترې خرب او له قربانیو Uخه یې زده ک�ه وک�ي



    د تاريخ له بوخڅې                                   د قلم له سنګره

 

  

 

٢٣٥ 

 

  د الله اکرب د شپې یاد، د حوت دریمه

  ۲۰۱۴فربوري/ /۲۲

د ، یرغـل سـ�ې :بنـې نیـولې و کابـل د موسـم او، هـ ش کال ژمی و ۱۳۵۸د 
Uیلې زړه په چاودیدو و او د کمونیستي/ شوروي ستم چاړه ه�وکي تـه پـه رسـیدو 

د ، په درست هیواد د ظلم او اختناق یـوې مر:ـانZ خپسـې وزرې غـوړولې وې. وه
همدې ستم او استبداد په اوج کې ناUاپه دمؤمنو کابلیانو د ای]ن سمندر پـه Uپـو 

شپه کابلیانو د خپلو کورونو لـه بـامونو د اللـه اکـرب ملکـوÁ  د حوت په دریمه، شو
د ، د تکبیر نعرو د کابل په �لیدونکي اسـ]ن کـې ان�ـازې وکـ�ې. نعرې پیل ک�ې

د تکبیر ، درست کابل یې په رس واخیست، آس]یي غره له پر و رسه راغرب:ې شوې
ظم پرو:ـرام لـه لکه د یوه من، دغه  ارشموله ان�ازې دومرې پراخې او تصاديف وې

اللـه تعـالی پـه هغـه ، دا هرUه تصـاديف و، م�ر نه. مخې چې هرUه تررسه شوي وو
چې د تکبیر نعرې ووهي او ، شپه د خپلو $ولو مؤمنو بند:انو زړونو ته القاء ک�ې وه

په دې تو:ه په وطن راغيل فرعون صفته طاغوت ته خپل عقیدوي غرب:ـون Uر:نـد 
  . ک�ي

نـه یـوازې د کابـل اسـ]ن د اللـه اکـرب زمزمـو پـه د حوت د دریمې پـه شـپه 
) مرګ بر شـوروي او زنـده بـاده مجاهـدین، مرګ بر کمونیزم( بلکې، رساخیستی و

  . شعارونه هم په لوم�ي �ل په جهر رسه د هیواد په پالزمینه کې پورته شول

دا هغه وخت و چې د کمونیستي کفر او شوروي یرغل په وړاندې د هیواد پـه 
د کابل مؤمنو  اریانو په خپل دې قیـام ، کې وليس قیامونه پیل شوی ووډېرو سیمو 
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٢٣٦ 

رسه خپل ای]� او ميل مسؤلیت تـررسه کـ� او لـه خپلـو نـورو هیوادوالـو رسه یـې 
  . همنوایي ثابته ک�ه

د حوت د دریمې په سهار د کابل  ار په مختلفو سیمو کې د وليس پاUونوالو 
کمونیست رژیم او شـوروي مالتـ�ي یـې چـې ، تلالریونونو د کابل  ار وا$ونو ته وو 

چې که قیـام ، په دې باور وو، دې رستارسي وليس خو�pت سخت وارخطا ک�ي وو
نـو ، کوونکي ونه �پي کیدالی يش چې د کمونیستانو د واک تخته په بل مـخ واړوي

�که یې د بې دفاع پاUونوالو په �پلـو پسـې $ان�ونـه او توپونـه راوایسـتل او رويس 
  . رې هلیکوفرتې یې پسې راپورته ک�ېتوپدا

هغـه ورځ چـې ، د حوت دریمه د کابل  ار په تاریخ کې یوه بې سـارې ورځ وه
پـه ډبـرو یـې د ، بې دفاع او نازويل کابلیان په تش الس د $ان�ونو مخې ته ودریـدل

هی± نوع فشار او ستم ته تسلیم نـه شـول او ترهغـه ، توپونو او Ôبارونو مقابله وک�ه
  . چې نور یې په ر:ونو کې وینې پاتې نه شوې، وجن�یدل ساعته

شفاخانې په ، د حوت په دریمه د کابل په وا$ونو د اوبو په �ای وینې وبهیدلې
دهمزنـR ، $پیانو ډکې شوې او د قیام په تور تورن کابلیان جوپې جوپې د پل چرخي

نـد او مـرګ هـی± چې بیا یې چا د ژو ، او د خاد د ریاستونو زندانونو ته واستول شول
  . خرب وانه ورېد

لکه د شاشجاع او ان�ریـزي یرغـل ، د حوت قیام ک¶ م¶ هغه قیام ته ورته و
چـې پـه ، په مقابل کې چې د کابل د خلکو او نورو افغانانو رستارسي قیام پیـل شـو

م�ـر . نتیجه کې یې شاشجاع قتل او ان�ریزي لpکر ده یواد Uخه تیpتې تـه اړ شـو
�رو او افغا� کمونیستانو د حوت د پاUونوالو په مقابل کې لـه Uرن�ه شوروي یرغل

نو �که دغـه قیـام خپـل نهـايي هـدف تـه ونـه ، سخت وحشت Uخه کار واخیست
سپین ږیرو او نـورو بـې دفـاع ، شورویانو او افغا� کمونیستانو په ماشومانو. رسید
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٢٣٧ 

خلک یـې ډلـې په کورونو یې چاپې واچويل او عام ، و:�و باندې درنې وسلې وچلولې
  . ډلې زندانونو ته واچول

خو د الله اکرب شپې او د حوت د دریمې قیام کمونیسـتانو او د دوی بـادارانو 
چې دا اولس یوازې د الله تعالی په خدایي او عظمت ای]ن لـري او ، ته دا ثابته ک�ه

د حوت قیام په اولس کې یـو . بل هی± خدای د منه طاغوت ته رس نه يش $ی�والی
د یرغل�ر اختناق د زور او رعب طلسم یې مات ک� او کابل میشـتو ، روح پو ک�نوی 

  . مجاهدینو ته یې د جهادي عملیاتو جرأت ورک�

اوس چې تاریخي کابل او درست هیواد یو �ل بیا د معارصامریکایي طـاغوت 
، تر ولکه الندې دی او په وړاندې یې د افغانسـتان پـه کچـه مسـلح جهـاد روان دی

ش کوي چې د بیالبیلـو تبلیغـاÁ او کلتـوري ه�ـو پـه توسـط د افغـان د من کوش
خو متدین افغانان بایـد د خپـل ویـاړمن ، مؤمن اولس ای]� جهادي روحیه ووژ�

  . تاریخ وقائع هیر نه ک�ي او د خپلو اسالفو نقش قدم $ینR ونیيس

د حوت قیام موږ ته را يي چـې زمـوږ عقیـده او خپلـواکي پـه ډېـرو قربـانیو 
زموږ اسالفو د دیني ارز تونو او استقالل لپاره خورا سـرتې قربـانZ ورکـ�ې ، ارزي

بلکې په پوره وفـادارۍ ، چې موږ باید خپل دغه افتخارات وړیا له السه ورنک�و، دي
  . او ایثار رسه ترې نن�ه وک�و

  د حق د الرې مجاهدپاUون کوونکي دې رسلوړي وي 

  ل سکیولران دي رس$ی�ي وي مختوري کمونیستان او د هغوی نننی نس

  آمین ، الله تعالی دې حوت د دریمې د شهیدانو شهادتونو او قربانZ قبولې ک�ي

    د تاريخ له بوخڅې                                   د قلم له سنګره

 

  

 

٢٣٨ 

  

  د ډانs او pانs مقابله، د جدي شپ9مه

  ۲۰۱۶ډسمرب// ۲۶

Uو لسیزې وړانـدې ، محمد خان ترکی د هلمند یوه اطرايف او کلیوال افغان و
یدل او په تعقیب یې شـوروي اتحـاد چې کمونیستان په افغانستان کې واک ته ورس

ن�ۍ او خصوصا د امریکا په شمول غرo بالک . په افغانستان پراخ پو�ي یرغل وک�
  . یې له سختې ویرې رسه مخامخ ک�ل

§ه کېده چې د شورویانو له یرغل وروسته به ډېر ژر امریکا او د غرo پکـ¶ 
خـو . ه وررسه پیـل کـ�ينور هیوادونه د افغانانو مالتـ� اعـالن او پـو�ي مرسـتې بـ

کیوبا او نورو ډ:رونو یې له شورویانو سختې مـاتې ، ویتنام، امریکایان چې په کوریا
نـو ، خوړلې وې تر دا مهاله یې د رسه پوځ رعب په زړه او حواسو من�ولې  ـخې وې

�که کله چې د افغانستان یو شمیر کمونیزم ضد اشخاص امریکا ته په سـفر الړل او 
یې د شورویانو په خالف د مرستې غو تنه وکـ�ه نـو د محمـد حسـن له امریکایانو 

افغانستان موږ لـه وختـه : ولسمل په استناد امریکایانو ورته په �واب کې وویل چې
نو �کـه پـه ، د شوروي د نفوذ سیمه او د رشقي پکت په پله کې پروت هیواد بللی و

او نـه هـم لـه افغـان  دې هیواد د شوروي یرغل موږ په خپلو :�و تیری نه شو بللـی
  . مقاومت Uخه په مالت� غواړو د شورویانو حساسیت وپاروو

د شوروي یرغل په لوم�یو کې د امریکا دا خربه هسې یوه تیرایسـتونکې بهانـه 
وه کنه اصيل علت دا و چې امریکایـان او نـوره نـ�ۍ د شـوروي لـه نـه ماتیـدونکي 

د هغه وخت پـه پـو�ي  هغه شوروي �واک چې. �واک Uخه سخت په ویره کې ول
اصطالح یي مداخله د فیل پpه ایpودل تعبیریدل چې بیرته پاUول یې د انسـان لـه 

  . توانه لوړ بلل کیدل
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٢٣٩ 

د شـورویانو لـه رسه پـوځ رسه . که :ور :ران دی خو د م�ي ناکـام دی: وایي
مقابله که Uه تردې حده سخته او ویروونکې وه چې ا$ـومي پین��ـان یـې لـه ویـرې 

ميل او وجدا� مجبوریت و چې هر Uن�ه کی�ي ، خو د افغانانو دیني. لو:بZD نیو 
  . د شوروي $ان�ونو مقابلې ته باید راوو�ي

د هغه مهال د یوه . افغانانو د هیواد په لراوبر کې په تش الس جهاد رشوع ک�
مجاهد په وینا په لوم�یو وختونو کې به چـې شـوروي $ان�ونـه کلیـو تـه راووتـل نـو 

د مجاهـدینو تـر $ولـو . هدینو یي د مقابلې لپاره هی± راز وسله نه درلودهافغان مجا
وروسـته �ینـو . �واکمنه وسله دره ای $وپک و چې په $انR یي مؤثریت نـه درلـود

مجاهدینو د صابون او پیرتولو له محلول Uخه بوتيل Ôونه جوړ ک�ل چې په $انR د 
�ان رسولی وای چې ډېر �له به ویشتلو لپاره یې باید مجاهد د $انR لس مرتۍ ته 

  . د بوتل له :وزار وړاندې د روسانو لخوا په نpه او شهید ک�ای شو

مطلـب مـې د ، عنـوان ورکـ�) د ډانR او $انـR مقابلـه( ما چې دې موضوع ته
  . موضوع په اړه د هغه مهال یوه تاریخي واقعیت ته اشاره کول و

والیت له مقدمو مجاهدینو یو د روسانو د یرغل په لوم�یو کلونو کې د هلمند 
عمـر یـې پـه شـپني او ، محمـد خـان بـې سـواده و. تن محمد خـان ترکـی نومېـده

کلـه چـې . مالدارۍ کې تېر ک�ی و خو په فکري لحاظ یو بشپ� او محکم مسل]ن و
شورویان په وطن راغلل محمد خان ترکي هم له مالیانو واوریدل چې کفر راغلـی او 

هغـه دا . خپله رمه پریpوده خو ډانR یې ونه غور�اوهمحمد خان . جهاد فرض دی
محمدخان چـې وروسـته لـوی . �ل له ډانR رسه د رويس $ان�ونو مقابلې ته راووت

مجاهد شو تر دې چې د هلمند پیژندل شوی مجاهد نسیم اخندزاده یې له جهادي 
لـوړ  شا:ردانو او افرادو بلل کی�ي په اړه یي مشهوره ده چې د خورا عـايل توکـل او

  . عزم pU« و
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٢٤٠ 

تش السی او ډانR په الس محمدخان به چې کله د رويس $ـان�ونو مقـابلې تـه 
  نو د خپلو مل�رو د حوصلې لوړولو لپاره یې داسې ح]سه زمزمه غ�وله. ووت

Rډان Rخدای ته مې تکیه ده.... زما په الس کې ډان  

  له تارسه که توپ ده یا که $انR یا طیاره ده

  خدای ته مې تکیه ده.... انR ډانRزما په الس کې ډ

د محمد خان او نورو مجاهدینو په الس کـې ډان�ونـه او تکیـه یـې پـر ، هوکې
خدای وه نو �که یې په لن�ه موده کې د شوروي لpکرو اعتبار له خطر رسه مخامخ 

ډانR په ( د رويس $ان�ونو په خالف د افغان. او په هر ډ:ر یې درانه تلفات ورواړول
نـو . دینو استقامت ن�ۍ ته ثابته ک�ه چې د شـورویانو مقابلـه شـو� دهمجاه) الس

�که بیا د امریکـا پـه شـمول د :ـردې نـ�ۍ لـه زړه رعـب پورتـه شـو او لـه افغـان 
  . مجاهدینو رسه مرستې ته راوړاندې شول

خـو دا چـې قلـم د د ـمن پـه الس و تـاریخ ولیکـل چـې ، شورویان مات شول
خـو حقیقـت دا و چـې شـورویان هغـو . ات کـ�لمـ) ری�ـن او سـ�ین�رو( شورویان

  . مجاهدین مات ک�ل چې په الس یې ډانR او تکیه یې پر الله جل جال له وه

که پر الله تعالی واقعي توکل ولرو کـوالی شـو د شـپانه پـه ډانـR د شـوروي 
  . غوندې د امریکایي $ان�ونو مخه هم ورغرب:ه او وطن یې له :ند:Z خالص ک�و
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  !مزمې وخت رارسیدلید یا الله د ز 

  ۲۰۱۲جنوري// ۲۳

اسالمي نـ�ۍ د خپـل . د روژې مبارکه میاشت، هجري قمري کال دی ۶۵۸دا 
د چن�یزخان په مرشۍ د تاتاریانو وبا چـې . تاریخ په تر $ولو بدحالت کې قرار لري

دې نـ�ۍ . دا دی اوس فلسطین تـه رارسـیدلې ده، د :وo له د تې راپیل شوې وه
له ختیh ترکستانه نیولې بیا تر شام او دیار بکر پورې د کاشغر او �بیpونکې اژدها 

عباســیانو او نــورو ډېــرو ، زن�یــانو، خوارزمشــاهانو، غوریــانو، ترکســتان د اولســونو
اسالمي حکومتونه ترستو� تیر ک�ي او اوس یې په وړاندې یوازې پـه مرصـ کـې د 

  . م]لیکو اسالمي واکمني پاته ده

حرالکاهل نیولې بیا تر مدیرتانې پورې $ولې �مکې الندې د چن�یز اوالدې له ب
پـه ، ک�ي دي او آسونه یې که په ش]ل لویدیh کې د بالتیک په بحیـره اوبـه کیـ�ي

  . جنوب کې بن�ال ته رسیدونکي او د سند له دریابه د او تو په حال کې دي

 د چن�یز ملسی هالکو خان چې عبايس خالفت یې ن�ولی او په سوریه یې هـم
چـې د ، د مرص له یوازیني پاته اسالمي واکمنو هم غو ـتنه کـوي، واک $ینR ک�ی

  . ده سلطنت ومني او پرته له جنR او یرغل ورته تسلیم يش

هالکو خان د کرب په اوج کې دیوه لیک په واسـطه د مرصـ د مملـوکي سـلطنت 
هانو د دا لیک د ختیh او لویدیh د $ولو شـا:  (مرش سیف الدین قطز داسې مخاطبوي

زموږ له تـورو تpـتیدلی مرصـی واکمـن سـیف الـدین قطـز او د ده ، پاچا له خوا دی
چـې د ، مل�ري او درباریان دې په دې پوه يش چې موږ په �مکـه د خـدای لpـکر یـو

خدای له قهره پیدا شوي یو او په هغه چا مسلط کی�و چـې د خـدای د قهـر مسـتحق 
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نه ستاسو په وړاندې دي چې باید عـربت زموږ لخوا نیول شوي او تباه شوي  ارو . وي
ترې واخلئ او مخکې له دې چې زموږ تورې ستاسو په مقابل کې له تیکو راوو�ي بایـد 

، �که د نه تسلیمیدو په صورت کې به بیا تاسو ته یوازې پpی]� پاته وي، تسلیم شئ
اسـو بـه ت. موږ هغه مهال بیا په هی± ژړا کوونکي رحم نه کوو او نه د چـا شـکریه منـو

اوریديل وي چې موږ خورا ډېر  ارونه فتحه ک�ي او �مکه مـو لـه فسـاد Uخـه پاکـه 
نـو بیابـه ، که تاسو زموږ خربه ونه منئ، دغه راز مو خورا ډېر خلک وژيل دي، ک�ې ده

هغـه . تاسو ته یوازې د تیpتې انتخاب پاته وي او موږ ته ستاسو د تعقیـب او رانیولـو
هی± الره به تاسو لـه مـوږ نـه خـالص نـه ، و ته پناه درنک�يمهال به بیا هی± �مکه تاس

Áزموږ آسـونه ، زموږ له تورو تاسو خالصی نه لرئ. ک�ي او نه به مو کوم  ار رانه وسا
تـورې مـو د تنـدر غونـدې اورنـZ دي او ، ډير تیز دي او غيش مو خـورا خـون�ي دي

�ونـو غونـدې بـې زمـوږ شـمیر د صـحرا د ری، زړونه مو د غرونو په شان مضـبوط دي
نــو �کــه مــو پخــې کال:ـانې او حصــارونه نــه يش ایســارولی او مخــالف ، حسـابه دی

 . رستیري مو په وړاندې مقابله نه يش کوالی

نو تاسو به په امن پاتـه ، وروستZ خربه داده که زموږ رشائط او اوامر مو ومنل
ې زر نـو  ـه خـربه دا ده چـ. شئ او که مو مخالفت وک� نو هالکت مـو حتمـي دی

  ) ترزره د تسلیمZ �واب راولی�ئ او په دې برخه کې هی± �ن� ونه ک�ئ

دا لیک هالکو د خپلـو کسـانو د یـوه پـالوي پـه الس مرصـي اسـالمي واکمـن 
نـو ، سلطان قطز چې کله د هالکو دا متکربانـه لیـک ولوسـت. سلطان قطز ته ولی�ه

Uـو د هالکـو د لیـک خپل درباریان او مل�ري یې را$ول ک�ل تر . خورا خوشینی شو
باالخره د $ولو مشوره په دې راغله چې د تاتـاري یرغل�ـرو ، لپاره ترې �واب وغواړي

سـلطان . په مقابل کې په اللهي نرصت باور وک�ي او ج��ې ته یې �ان امـاده کـ�ي
همـدا . قطز امر وک� چې د هالکو استازي راونیسئ $ول ووژنئ او م�ي یې را�ـ�وئ

د هالکو خان استازي $ول په تورو بانـدې نـیم نـیم پـرې مرصي واکمنو ، سې وشول
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ک�ل او م�ي یې راو��ول او په دې تو:ه یـې هالکـو تـه پیغـام واسـتاوه چـې زمـوږ 
  . یوازینی او آخرین تصمیم ستاسو په مقابل کې د تورې په Uوکه فیصله ده او بس

په شـام ، له دې وروسته یې د هالکو مقابلې ته د لpکر په اماده کولو پيل وک�
کې د هالکو د یرغل�ـرو جن�یـالیو دحـال اخیسـتلو لپـاره یـې احـوال اخیسـتونکي 

دغه وخت په مرص کې دیني عل]وو فتـوا ورکـ�ه . :روپونه د فلسطین په لور ولی�ل
�کـه چن�یـزي لpـکر خـورا ډېـر ، چې پر هر مسل]ن باندې جهاد فـرض عـین دی

المي واکمني هم له خطر رسه اسالمي ملکونه الندي ک�ي دي او اوس یې د مرص اس
قمـري کـال د  ۶۵۸سلطان سیف الدین قطز لوی لpکر اماده ک�ه او د . مخ ک�ې ده

مقـابلې تـه  روژې په لوم�یو کې له مرص Uخه د فلسطین او شام په خـوا د تاتاریـانو
له نوموړي رسه په الر کې د عربو او نورو اولسـونو خـواره واره مجاهـدین . روان شو

د سلطان قطز لpکر د فلسطین غزې ته ورسید او هلته Uه مهـال ، دلهم مل�ري کی
په مرشۍ د تاتاریانو تـر $ولـو سـرت یرغل�ـر لpـکر ) کتبغا نوین( دا وخت د. تم شو

کتبغا . د بعلبک  ار ته ن�دې دبقاع په سیمه کې دېره وه، چې شام یې لوټ ک�ی و
ته رارسـیدلی او نیـت  چې د سلطان قطز لpکر غزې، ته خپلو مخربانو احوال ورک�

دا هغـه وخـت و چـې د . رسه یـوه پریکنـده ج�ـ�ه وکـ�ي) تاتاریانو( لري له مغولو
دوی تقریبـا $ولـه ، تاتاریانو قوت د بل هر وخـت پـه نسـبت پـه اوج او مـوج کـې و

، اسالمي ن�ۍ الندې ک�ې وه او یوازې د جزیرة العرب او مرص سیمې ورتـه پاتـه وي
U له صحرا oتراوسه یـې ، خه خپل د سوبو او ج��و بهیر پیل ک�ی ودوی چې د :و

دوی $ول محکوم اولسونه په زور له �ان رسه مل�ري ک�ي و د ، شکست نه و خوړلی
، هغوی نارینه یې د رستیرو په تو:ه استخدام ک�ي او  ـ�ې یـې مین�ـې کـ�ې وې

  . چې له دې امله یې قوت Uو برابره زیات شوی و

مرش کتبغا تـه د سـیف الـدین قطـز د لpـکر د  کله چې د هالکو خان یرغلیز
نوموړي له خپلـو مشـاورینو رسه مشـوره پیـل کـ�ه چـې د دې ، راتللو احوال ورسید
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�ینو وویل چې تر هغو دې مقابلې ته نه ورو�ي . لpکر په مقابل کې باید Uه وک�ي
ترUــو لــه لــوی ســلطان هالکــو Uخــه اضــايف کومــک او مرســتندوی لpــکر نــه وي 

جـیش التتـار ال ( ډيرو نورو بیا په دې فارمولـه اسـتدالل کـاوه چـې خو، رارسیدلی
دوی ویل چې د هالکو د اضايف کومـک پرتـه . تاتاري لpکر هی�کله نه مغلوبی�ي) تقهر

هم د دوی د دې یرغلیز لpکر شمیر د سـلطان قطـز لـه لpـکر Uخـه زیـات او پـه  ـو 
  . له دې مقابلې په شا شو نو �که دا  ه نه ده چې، جن�ي تجربو او وسائلو سمبال دی

تاتاري پهلوان کتبغا ته هم باالخره همدا وروستZ مشوره په �ـای وبریpـیده 
  . او د جنوب په خوا یې د سلطان قطز د مقابلې لپاره لpکر ته د روانیدو امر وک�

د اسالمي لpکر مرش سلطان قطز چـې دا مهـال لـه خپـل لـوی لpـکر رس پـه 
په مرشۍ یې یوه ډل�ـZ د ) رکن الدین بیربس( داند خپل یوه قومن، فلسطین کې و

قوت او جن�ـي پرو:ـرام پـه ، ترUو د هغوی د لpکر د شمیر، تاتاریانو مخته ولی�له
اړه د استخباراÁ معلومات له را$ولولو عالوه په اولنیـو چریکـي بریـدونو د تاتـاری 

ال رکن الـدین بیـربس سـلطان قطـز تـه احـو . لpکر د وړاندې راتR مخه ډب ک�ي
عـین ( ولی�ه چې تاتاري لpکر د فلسطین ختیh کـې د نـابلس او بیسـان تـر مـنh د

  . سیمې ته رارسیدلی او همدا د ج��ې لپاره  ه مناسب ډ:ر دی) جالوت

سلطان قطز هم په خورا بی�ه له خپل لpکر رسه د عین جالوت سیمې تـه �ـان 
مـه وه چـې د  ۲۵هجري قمري کال درمضـان دمبـارکې میاشـتې  ۶۵۸ورساوه او د 

اردن سیند په لویدی�ـه غـاړه د عـین جـالوت پـه میـدان د مسـل]نانو او تاتاریـانو 
  . لpکرې په خون�ۍ ج��ه رسه دوUار شوې

تاتاریان چې :Í  ارونه یې فتحـه کـ�ي او د نـ�ۍ ، دا ج��ه خورا نا ان�وله وه
و یـې د ج��ې د :�ل، په لراوبر کې یې هر په مخه ورتلونکی لpکر دړې وړې ک�ی و

�که دوی د ج��و د :�لو او د مخالف لpکر د ماتولو لپاره . خورا ډير چانس درلود
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لpکر یې جنR آزموده او په  و آسـونو او وسـلو ، خورا $اکونکي تجرې زده ک�ې وې
خو په مقابل کې یې د مسل]نانو لpکر چې . سمبال وچې شمیر یې هم خورا زیات و
  . د خپلې بقاء لپاره جن�یدل هی± جن�ي برتري یې نه درلوده یوازې

سلطان قطز خپل لpکر د هغه مهال له جن�ي پرو:رام رسه سم پـه Uـو برخـو 
یوه برخه یې د رکن الدین بیربس په مرشۍ د تاتاریانو د اولنـZ مخـامخ . ویشلی و

یوه برخه یې د منتظره قطعې په دود د ج�ـ�ې لـه لیکـو ، حملې مقابلې ته سوق ک�ه
ار پریpــوده ترUــو د رضورت پــه وخــت پــه ج�ــ�ه شــاته غونــ�یو کــې انتظــ

میرسـې او ( دغه راز یې د لpکر چپ او  ي خواته. بوختومجاهدینو ته دمه ورک�ي
$ولیو ته هم په د من د برید قومانده ورک�ه او په خپله د اسالمي لpکر پـه ) میمنې

  . ترUو په اسانZ رسه $ولې خواوې رهربي ک�ای يش، کې پاته شو) منh( قلب

له دې چې سلطان قطـز د خپلـو مجاهـدینو د پـارولو او تشـجیع لپـاره د  رسه
اسالمي لpکریانو ته یې د تاتاریانو مظا� ، ج��ې له پیله وړاندې ډيره ه�ه ک�ې وه

دغـه راز ، چې په اسالمي اولسونو یې Uن�ه تجاوزات تررسه کـ�ي دي، بیان ک�ي وو
م ورتـه بیـان کـ�ي وو او یې د دې اسالمي لpکر د احت]يل شکست بـد عواقـب هـ

چـې د ډېـرو پـه ، خپل لpکریان یې له روحي لحاظه داسې جنR ته امـاده کـ�ي وو
  . سرت:و کې د شهادت د شوق او جهادي احساساتو له امله او کې ډن�شوې وې

خوله دې رسه رسه Uن�ه چې تاتاري لpکر د جن�ـي صـف مـاتولو خـورا پخـه 
چې د ج��ې پـه ، تاتاریان په دې توانیدلتجربه درلوده د ج��ې له پیل ل� وروسته 

ترخپل تسـلط ، ډ:ر کې لوړ موقعیتونه او غون�ۍ چې سرتاتیژیک اهمیت یې درلود
الندې راويل او په مسل]نانو باندې د خپلو تیزو او جنـR ازمـوده آسـونو Uخـه پـه 

د تاتاري سپرو دغه ډول پرمختیایي بریدونه پـه . استفاده تندریزې حملې پیل ک�ي
چې دوی به په خورا لیونتوب تررسه کول او ډېـر زر ، یخ کې �ان��ی شهرت لريتار
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د تاتاري سپرو د . به یې له مخالف جهت Uخه د ج��ې ابتکار په الس کې اخیست
سـخت شکسـت ) چـپ اړخ( همدې برید په ترڅ کې د سلطان قطز د لpکر میرسې

ــو ــې دړې وړې ش ــا. وخــوړ او جن�ــي صــف ی ــورا دا شــیبه د ســلطان قطــز لپ ره خ
ـه کـې دا حـال ولیـد نـو پـه پـوره ، بوږنوونکې وه نوموړي چې د خپل لpکر په میرس

حوصله یې د لpکر په من�نZ حصه کې خپل لpکریان په ج��ه بوخت پریpودل او 
پـه ، له یوه ډله مجاهدینو رسه یې په خپله بیرته د میرسې د$ین�ولو ه�ه پیـل کـ�ه

بریـدونو تـه زور ورکـ� او د ج�ـ�ې شـدت  دې مهال تاتاریانو په نورو برخو کې هم
سلطان قطز د وروستZ ه�ې په تو:ه خپل منتظر رستیري . وروستي حد ته ورسید

خو بیا هم د تاتاریانو بریدونه په شانه §بیدل او ، هم د ج��ې میدان ته داخل ک�ل
نــ�دې وه چــې اســالمي لpــکر لــه شکســت رسه مــخ او د اســالمي امــت د امیــد دا 

  . م د تاتاري توپان په مقابل کې ون�ی�يوروستی Uلی ه

په دې مهال چې پـه $ولـو برخـو کـې سـخته ج�ـ�ه روانـه ده او د تاتاريـانو د  
پریکنده بریدونو په مقابل کې په محدود اسالمي لpکر کې د سـت�یا احسـاس او د 

، د سلطان قطز جهادي احساسات وروستي حـد تـه رسـی�ي، شکست عالئم  کاري
د امیـد او نـا امیـدۍ تـرمنh د کشـمکش پـه ، تاوده ډ:ر کـې نوموړی د ج��ې په
�ـان النـدې ، ناUاپه د خپل جن�ي آس له شا Uخه $ـوپ وهـي، احساساÁ شیبه کې

 خپله جن�ي خولZ په �مکه $کو او په ل�زوونکي غ� کریغـې پورتـه کـوي، غور�وي
ه د اسـالمي د نوموړي دا د زړه له تله راپورته شـوې چیغـ!!!) واسالماه!!! وا اسالماه(

یـوه ډلـه �وانـان پـه خـورا جـوش او ، لpکریانو په م�اوو ه�ونو کې نوی روح پوکي
ولولو د سلطان قطز په شاوخوا را$ولی�ي اوپه تاتاریانو له نوې روحیې رسه بریـدونو 

سلطان قطز خپلو سویو چیغو ته همداسې ادامه ورکوي او وروسته په چیغـو . پيلوي
انرصعبدک قطز علـی !! یا الله( انکسار په لوړ اواز وایيچیغو کې په پوره اخالص او 

په همدې حال کـې سـلطان ! اې خدایه خپل بنده قطز په تاتاریانو بریالی ک�ه التتار
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او ، قطز د خپلو پاریدلو مل�رو په ملتیا د تاتاریانو په صفونو ناترسه بریدونه پیلـوي
د توپـا� هجـوم پـه . ه ورننو�يله ژوند او مر:ه بې پروا د تاتاریانو د صفونو منh ت

نوموړی له آس Uخـه کـوزی�ي او د خپلـو پیـاده ، بهیر کې د سلطان آس $پی کی�ي
وروسته بیا د سپرو له ډل�Z ، رستیرو په ملتیا د تاتاریانو د لpکر په زړه حمله کوي

ترUـه �نـ� وروســته د ، رسه مل�ـری کیـ�ي او پرمختیــایي ج�ـ�ې تـه زور ورکــوي
د ، Á حملوپه پایله کـې ناUاپـه د ج�ـ�ې معادلـه رسچپـه کیـ�يمسل]نانو د جذبا 

تاتاریانو سرت پهلوان او مرش کتبغا چې د خپل لpکر په قلب کې یـې قـرار درلـود د 
مسل]نانو په الس قتل کی�ي او په دې تو:ه د تاتاریـانو پـه صـفونو کـې د شکسـت 

  . نpې رابرسیره کی�ي

کی�ي او تقریبا $ول لpکر یې د  په پای کې تاتاریان له سخت شکست رسه مخ
) د عین جالوت معرکـه( د مؤرخینو په قول دا ج��ه، مسل]نانو په الس له من�ه �ي

چې له ن�ۍ Uخه یې د تاتاریانو مخه راغرب:ـه او پـه لـوم�ي �ـل ، لوم�نZ ج��ه وه
تر دې پخوا تاتاریانو هی�کله داسې شکسـت نـه و . یې سخت شکست په کې وخوړ

ې وروسته سلطان قطز تاتاریـان پسـې تعقیـب کـ�ل او بیـا د تاتـاري له مات، خوړلی
تـاریخ لیکـي چـې لـه دې . وحشې پدیدې په هی± میدان کې هم پpه $ین�ه نه شوه

شکست وروسته تاتاریان Uو �له بیـا هـم پـه شـام کـې د سـلطان قطـز مقـابلې تـه 
الوت د د عـین جـ، خو په هر�ل یې د تېر په پرتله عربتناک شکسـت وخـوړ، راووتل

چې د تاتاري لpکر له ماتې وروسته د ج�ـ�ې پـه آخرینـه ، معرکې په اړه ویل کی�ي
ملحه کې د دې غزا اتل سلطان قطز داحساساتو په اوج کې د اس له شا راکوز شو او 

  . الله تعالی ته دشکر په سجده پرېووت

تاریخ لیکونکي وایي رسه له دې چـې د عـین جـالوت پـه ورځ د سـلطان قطـز 
�که چې دوه لpکرونه رسه مخامخ يش رضور به یـې ، لیتوب یو عادي رویداد وبریا

چـې ، خو دې ج��ې ته �که په تاریخ کې په فوق العاده نظـر کتـل کیـ�ي، یو :�ي

    د تاريخ له بوخڅې                                   د قلم له سنګره

 

  

 

٢٤٨ 

هغـه مفکـوره باطلـه  دې ج�ـ�ې. ن�یوال تاریخي جریان ته یي اسايس لـوری و$اکـه
ې مفکـورې تـر د همـد، چې ویل کیدل بـه تاتـاري لpـکر شکسـت نـه خـوري، ک�ه

سیوري الندې مسل]نانو د اسالمي نـ�ۍ دوه پـه درې برخـې خـاوره دتاتاریـانو پـه 
دغـه راز دې ج�ـ�ې پـه بنسـ�يزه تو:ـه د تاتاریـانو ، مقابل کې له السـه ورکـ�ې وه

تعريض دریh په دفاعي بدل ک� او نه یوازې دا چې له دې وروسته تاتاریان په کومه 
د . ل بلکې له همدې ور�ې یې تـدریجي زوال پیـل شـوپو�ي بریا خپلولو ونه توانید

سلطان قطز د بریالZ غزا له برکته تاتاریانوته په پله پسې تو:ه داسې ماتې ورپیpې 
سلطان قطز له عین جالوت وروسته دوی پسـې ، شوې لکه بریاوې یې چې :�لې وې

پـه  دشام اشغال شوي  ارونه حلب او دمشق یې بېرته تـرې ونیـول او، تعقیب ک�ل
  . دې تو:ه یې تاتاري مهلکې پدیدې ته دزوال آغاز کیpود

اسالمي تاریخ لیکونکي چې معموال د تاریخي او تونونو او بدلونونو عوامـل او 
چـې بنیـادي ، په اسالمي تاریخ کې د دې مهمې غزا د :�لو په اړه وایـي، علل Uی�ي

الهي نرصـت بانـدې عامل یې د سلطان قطز لخوا د وروستي امید په تو:ه یوازې په 
  . بې ساري بروسه او تکیه وه

سلطان قطز چې له مرصه روانېده نو د مرص ډېر سـیمه ییـز واکمـن لـه دې وجـې 
چـې لـه تاتاریـانو رسه د نومـوړي د محـدود لpـکر مقابلـه یـې ، وررسه مل�ري نه شـول

خو د هغوی د دې عقيل قیـاس پـه مقابـل کـې سـلطان . لیونتوب او د �ان هالکت باله
ز ویيل وو چې تاسـو �انونـه د مسـل]نانو امیـران بـولئ پـه داسـې حـال کـې چـې د قط

زه خپلـه د تاتاریـانو مقـابلې تـه . مسل]نانو بیت املال خورئ جهاد او غازیان بـد :Dـئ
وروستZ خـربه داده Uـوک چـې د غـزا ، ور�م او په تاسو باندې الله تعالی  ه عا� دی

ک چې جهاد ته نه �ي خپلو کورونو تـه دې الړ شوق لري له مارسه دې مل�ري يش او Uو 
  ) يش
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وروسته د ج��ې پـه مهـال هـم سـلطان قطـز پـه خـورا عجـز اللـه تعـالی تـه 
نو موړي په توده ج��ه کـې د ، ترUو د ده کوچنZ ډله بریالZ ک�ي، خواستونه کول

د  چې په پایله کې، یاالله یا الله چیغې وهلې او :ا م په :ام یې الهي نرصت رانن�اوه
له دې Uخه معلومی�ي چـې . الهي نرصت مستحق و:ر�يد او په سرته بریا فائز شو
همیشه الله تعالی تـه متوجـه ، که مسل]ن مجاهدین په الهي نرصت پوره باور ولري

، واوســې او لــه خپــل کــم شــمیر او د د ــمن لــه قــوت Uخــه نظــر منرصــف کــ�ي
  . بریالیتوب یې حتمي دی

چـې دوی پـه ، رغـل مـوږ تـه همـدا رازده کـويپه اسالمي ن�ۍ د چن�یزیانو ی
شام او نورو سیمو کې د مسل]نانو ، عراق، فارس، خراسان، خوارزم، ختیh ترکستان

خو په پای کې اللـه تعـالی د مسـل]نانو د یـوې ، خورا قوي قوي لpکرونه مات ک�ل
  . کوچنZ ډلې په مقابل کې ورشمول

وږ تـه ه]غـه د تاتاریـانو د نن سبا په اسالمي ن�ۍ غرo یرغل یو �ـل بیـا مـ
د هغه مهال غوندې اوس هم تقریبا درسته اسالمي . عروج د مهال خاطرې رایادوي

ن�ۍ د کفـري غـرo یرغل�ـرو تـر پـ¶ یـا  ـکاره اشـغال النـدې ده او دا یـوازې د 
چې د دې سیالب په مقابل کـې د وروسـتي کمـر پـه ، افغانستان مجاهد اولس دی

و چې اوس هم د عین جالوت د ور�ې غوندې د اسـالم موږ وین. تو:ه مقاومت کوي
، او کفر د لpکرونو ترمنh د افرادو او امکاناتو له اړخه خورا سرت تفاوت موجود دی

خو تیرې Uو کلنې تجربـې  ـیي چـې د افغـان غازیـانو ارادې هـم د سـلطان قطـز 
په الهي نرصت متکي او د شهادت پـه شـوق خ�وبـې ، دلpکریانو غوندې مضبوطي

  . چې همدا سعادت د اسالمي لpکر دبریالیتوب نغد زیری بلل کی�ي، دي

را�ئ په دې حساسو شیبو کې د سلطان قطز په دود خپلو $ول حواس الهي رحـم 
پـه افغـان معرکـه کـې خپـل ! یـا اللـه: (او نرصت ته متوجه ک�و او د زړه له تلـه ووایـو

  ن ثم آمین امی) مستضعف بند:ان دې په غرo کفارو باندې بریايل ک�ې
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  خرینهـ ش ــ قصص االولین مواعظ لآل  ۱۳۶۷دلو ۲۶

  ۲۰۱۲فربروي// ۱۴

  کاله وړاندې  ۲۳

د افغانستان د ساړه ژمـي ، د سلواغې شپ� ویشتمه، هـ ملریز کال دی ۱۳۶۷دا 
د درستې برشي ن�ۍ سرت:ې یو �ل بیا د آسیاپه لوړو کـې ، یوه یخه او چیچلې ورځ

نـن پـه دې خطـه یـو بـل تـاریخ سـاز ، ته �یـر�É دي) افغانستان( پراته دې هیواد
داسې جریان چې وروسته د تاریخ لیکونکـو پـه اجـ]ع د ، جریان بشپ�یدونکی دی

کالـه  ۲۳په ر تیا هـم هغـه واقعیـت چـې . وبلل شو) معجزه( شلمې میالدي پی�ۍ
  . معجزې ته ورته و، وړاندې په دې قلمرو کې بشپ�شو

آمو سیند په غاړه د حیرتان  ـار:و$ي پـه آسـ]ن د افغانستان په ش]ل کې د  
ناUاپه د  ار یخ وهلې چوپیتا د$ان�ونو غرهـار ماتـه ، تازه د ملر سرت:ې Uرک وهلی

رويس رستیري د تل په شان ، $انکونه وغورېدل او د لو:یو ل�ې یې هسکې شوې، ک�ه
ه یې یو �ل د $ان�ونو کاروان حرکت وک� او په �مک، په $ان�ونو او زرهپو ونو وختل

نن د تیرو نهـو ، خو داسې  کاري لکه نن چې هرUه برعکس وي. بیا زلزله :�ه ک�ه
په تیرو نهو کلونو کـې پـه پرلپسـې تو:ـه ، کلونو خالف د رويس کتار مخه په بله ده

چــې د شــوروي د Uلویpــتم لpــکر پــه وســلو ســمبال رستیــري لــه ، لیــدل کیــدل
Zخه مخ په جنوب له پله (!)  اشغال�رانه غروررسه د دوستU را او تل او له حیرتان

خو نن لکه چې د Uلویpتم لpکر بخت . د افغانستان په ساره او اوږده کې خپریدل
خـو مـزل ، �که نن الره ه]غه ده $ان�ونه ه]غه اورستیري ه]غه، رسچپه شوی وي

نن نه یوازې رويس لpکر د جنوب پـه �ـای د شـ]ل پـه خـوا روان . په بله خوا دی
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، لکې د شوروي رستیرو وضعیت هم په غیرمعمويل تو:ه د پخـوا بـرعکس دیب، دی
برعکس د $ولو اورمی�ونه �وړنـد او د ، نن د رستیرو په شون�و فاتحانه موسکا نشته

  . رشمند:Z او شکست احساس الهو ک�ي دي

ور�ـې  ۳۳۳۵داه]غـه پـل دی چـې پـوره . $ان�ونه د دوستZ پله ته ورسیدل
ې یـخ سـهار پـرې د شـوروي مقـدماÁ یرغلیـز قطعـات د وړاندې پـه یـوه همداسـ

 او) او ـتلو( خـو پـرې د، پل بې له شـکه ه]غـه دی. افغانستان غاړې ته او تي وو
نـن پـه دې اوسـپنیز پلـه د . وضعیت یې د �مکې او اسـ]ن تـوپیر لـري) راو تلو(

یزه محکومیت او یرغل ان�، $انکونو د حرکت غرهار او شور افغان اولس ته د اشغال
بلکـې د دې رسلـوړي او پـه خپلـواکZ مـین اولـس د آزادۍ او تلپـاتې ، نه لیـ�دوي

  . ح]سې پژواک له �انه رسه لري

خو یو تن له $ان�ونو پلی پاته رستیری الهم په معنـی ، $ان�ونه په پله پورې وتل
دا دUلویpــتم لpــکر . داره :ــامونو د دې اوږده مــزل وروســتي :امونــه بشــپ�وي

نومـوړی چـې لـه کـومې خـاورې ، جـ¦ال بـوریس :رومـوف دی وروستی رسلpکر
نـو ، ککرۍ خـاورې شـوې دي ۱۴۴۵۳:امونه اخيل دلته یې د خپل متبوع پوځ پوره 

نوموړی دپ له په امتداد پـه داسـې . ل�زاند او فکر الهو دی، �که یې :امونه نیويل
شـوروي ( خو کله چې د پل بلـې غـاړې، چې هی± یې شاته ونه کتل، حال کې تېر شو

خ� �ې�ه غرونه او سـوزنده ، د خاورین افغانستان، شاته �یر شو، ته واو ت) قلمرو
  . رغونه یې تر نظر تیر ک�ل او بیا یې تر شون�و الندې Uو جملې ولوستې

، بلـل کیـ�ي) د تاریخ مع]( د :روموف دا له �ان رسه لوستې جملې اوس هم
، وسه :روموف دې ته ندی حارضشـوید ژورنالیستانو له بیا بیا $ین�ار رسه رسه ترا

مـوږ بـه بیـا هی�کلـه هـم دلتـه ( �یني وایي :رومـوف وویـل، چې دا راز افشاک�ي
  ) رانشو
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  په افغانستان كې د شوروي ماته 
اسـتع]ر او اسـتث]ر ، روسان هم ک¶ م¶ د نورو اروپایانو غونـدې د اشـغال

یرغـل د دوی لـوم�نی  په افغانستان. چې ترUو پی�یو رسی�ي، خورا اوږد تاریخ لري
خو دلته فاحش شکست یې بې له شکه چې پـه تـاریخي لحـاظ ، یرغل یا اشغال نه و

  . چې پخوا وررسه کله هم نه ول مخ شوي، یوه $اکونکې ماتې او پو�ي ناکامي وه

 ۲۰مې او  ۱۹ مې ۱۸دوی د ، روسان د مقاومت ماتولو خورا اوږدې تجربې لري
، ��و په پایله کې په پله پسې تو:ه په دې توانیـديلمې پی�یو په ترڅ کې د لسیزو ج

شیشان او من�نZ اسیا کې د مسل]نانو پاUونونو د ډېرو تلفاتو له ، چې په داغستان
دغه راز دوی په بیا بیا د شوروي په لراوبـر کـې د کمـونیزم . تحمل رسه رسه و�پي

وی تـه د چـې لـه همـدې املـه د، خالف پـاUونونو پـه مـاتولو هـم بریـايل شـوي وو
خـو دا . افغانستان اشغال او کنرتول هم یو معمويل ماموریت او بوختیا  ـکاریدله

به په افغان اولس د الله تعالی �ان��ی مرحمت او د دې اولس د بې ساري ایثـار او 
قربا� برکت وبولو چې الله تعالی یـې د شـوروي ن�یخـور لpـکر پـه وړانـدې پpـه 

دمحـيل ( مـت مـاتولو خپلـې دودیـزې الرې لکـهشورویانو دلتـه د مقاو ، $ین�ه ک�ه
اولــس جــربا ، ســخت پــو�ي فشــار او قســاوت، پــو�ي یرغــل، اجیرانــو اســتخدام

خو بیا یې هم د اشـغال خـوب اوبـو ، $ول وکارول) ډلییزمهاجرت ته اړ ایستل او نور
  . وړی ثابت شو

 د شوروي د یرغل په وړاندې افغان اولس چې له پخوایي د افغا� کمونیستانو
په مقابل کې پاUون ک�ی و په بـې تـوپیره تو:ـه مقـدس جهـاد تـه مـال وت�لـه او دا 

. دروند مقاومت یې د Uو کلونوپه اوږدو کې په پوره متانت د بریا تر منزله ورساوه
رسه له دې چې د دې مقاومت د بریا بیه د افغان مجاهدینو لپاره خورا درنه وه خـو 

د شـوروي د . ه �ا� او مايل تلفات ورسیدلشوروي لpکرو ته هم په کې خورا دران
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په خپل کتاب کې په افغانستان کې د ) محمود قارییف( Uلویpتم لpکر یوه ج¦ال
د افغانستان په ج�ـ�ه کـې د شـوروي مجموعـا : شورويانو د تلفاتو په اړه لیکيل دي

تـه د کـي جـي  ۵۷۲تنه پو�یان  ۱۳۸۳۳چې له جملې یې ، کسان ووژل شول ۱۴۴۵۳
تنــه مشــاورین او  ۶۶۴تنــه د وزارت داخلــې مربــوط پرســونل او  ۲۸منــدان o کار 

  . ترج]نان وو

تنـه $پیـان شـوي دي  ۴۹۹۸۳د قارییف په خربه په دې ج��ه کې د شورویانو 
نفـره شـوروي  ۳۳۰دغه راز ، تنه د تل لپاره معیوب شوي دي ۶۶۶۹چې له جملې یې 

چې شوروي حکومـت ، نادرکه دي پو�یان تراوسه د افغانستان په غرونو او درو کې
  . یې بیا د مرګ او ژوند هی± Uرک نه دی ل�ولی

د مايل تلفاتو په اړه قارییف وایي چې د افغـان مجاهـدینو پـه الس د شـوروي 
ــوتکې  ۱۰۳ ــورلکې  ۳۱۷ډول ډول ال ــه  ۱۴۷چ ــو$ر  ۱۳۱۴$ان�ون ــو�ي م ــوپ  ۴۳۳پ ت

 ۱۱۳۸دسـت�اوې او مخـابراÁ  ۱۱۳۹۶انجینیري وسائل  ۱۱۳۰۹ویشتونکي دست�اوې 
  . نور بیالبیلې پو�ي وسیيل او دست�اوې له من�ه تليل دي

ــې د ــب ی ــه تعقی ــې پ ــت چ ــوروی شکس ــې د ش ــتان ک ــه افغانس ــاد ( پ اتح
په نامه شوروي امپراطوري هـم ون�یـده د شـلمې پیـ�ۍ یـو مهـم ) ج]هیرشوروي

د  .چې په ن�یواله سطحه یې تـاریخ او جغرافیـې تـه اسـايس تغیـر ورکـ�، رویداد و
، س�ه ج��ه پای ته ورسـېده، شوروي د سقوط په پایله کې د وارسا پک¶ له من�ه الړ

د ، په من�نZ اسیا او ختی�ه اروپا کې :Í شمیر جمهوریتونو خپلواکي ترالسه کـ�ه
  . برلین دیوال ون�ید او په روسیه کې کمونیزم د تاریخ برخه و:ر�ېد

  قصص االولین مواعظ لآل خرین 

مـوږ نـن سـبا د ) د تیرو نکلونه د وروستنیو لپاره پندونه دي( هو یاران وایي
چې په هیواد مو یوه بل ن�یوال ، مه کلیزه په داسې مهال ملان�و۲۳شوروي د تیpتې
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اشغال�ر هجوم راوړی او له تیرو لسوکلونو راپدیخوا یې زموږ ولس او خاوره اشـغال 
بلکـې هغـه امریکـا ، دیدا اشغال�ر کوم ناشناخته او نامتعارف �واک نه . ک�ې ده

ده چې د افغانانو په الس د شوروي ترماتې وړانـدې یـې د قطبـي خـرس پـه خـوا د 
په داسې حال کې چـې شـورويانو ورتـه پـه التینـه ، سرت:و اړولو جرأت هم نه درلود

اوسـنZ امریکـا Uـو لسـیزې د دریمـې ، امریکا کې په پله پسې تو:ه تربـوران پالـل
ه ویـرې :بDـZ نیـولې وه او د شـورویانو $ـولې خـاطر ن�یوالې ج��ې د پیل کیدو ل

  . تیزۍ یې په م�و سرت:و زغملې

خوکله چې د افغان د وینو دریاب د شوروي بی�ۍ ډوبه ک�ه او په پایله کې یې 
لـه امریکـا Uخـه د لسـیزو :بDـZ هـم پورتـه شـوه او پـه پـوره ، ن�ۍ یو قطبي شوه

چـې د $ـولې نـ�ۍ ، بر:ـې کـ�ېنامردۍ یې تر $ولو لوم�ی په هغه اولس سرت:ې ور 
  . غوندې یې امریکا هم د کمونیزم له وحشې پدیدې Uه په امن ک�ې وه

خو د تیرو لسوکلونو په اوږدو کې د ، نن افغانستان د امریکا له خوا اشغال دی
افغان اولس د o ساري جهاد او مقاومت په برکت امریکا د عـروج Uوکـه وهلـې او 

نن سبا د افغانستان مسـئله او دلتـه د . ر پ�او لن�وياوس بیرته د نزول په خوا مقد
لـه ن�یوالـو مطبوعـاتو ، امریکایانو د حضور موضوع پـه یـوه ن�یـوال بحـث او ـتې

د افغانستان او امریکا د اولسونو ترعمومي مجالسو پورې هر Uوک پـه دې ، رانیولې
  . اړه خپل خپل نظریات وړاندي کوي

د ؟ ا بـه لـه افغانسـتانه وو�ـي او کنـهد بحث مهم $کی دا دی چې آیا امریکـ
امریکا حکومت چې د پاڼ او پ�انR ترمنh :یر  کاري هم په دې اړه واضح Uـه نـه 

میالدي کال کې به رستیري وبايس او کلـه بیـا وایـي چـې د  ۲۰۱۴کله وایي په ، وایي
  . دفاع وک�ي(!)  اوږده مهال لپاره به په افغانستان کې له خپلو السته راوړنو
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ــبه وي د دا ــه مناس ــاره ب ــو لپ ــه کول ــو د یوطرف ــکونو او بحثون ــې د ، ډول ش چ
مې کلیزې په مناسبت په لوړ عرo متل استدالل وکـ�و  ۲۳شورویانو د فضیحت د 

د تیـرو شـویو کیسـې د راتلونکـو لپـاره :�ـور ) قصص االولین مواعظ لآلخرین( چې
نو ورته په کار ده ، د افغانستان اوسني اشغال�ر که د �ان پردې غواړي. پندونه دي

پاللو رسه په UنR کې د تاریخ مطالعه هم ) جوع االرض( چې ل� د جغرافیې د هوس
Uه یې وک�ل او بیـا پـه Uـه ، دوی دې وویني چې شورویان Uن�ه دلته راغلل. وک�ي

  . حالت کې د دې وطن په پریpودلو اړ شول

شورویانو طرح او که واقعیت ته و:ورو په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره د 
هغـوی دلتـه Uـو ، سرتاتیژي د امریکا پـه نسـبت پـه مراتبـو پخـه او کـان�ری�ي وه

د افغانستان د حسـاب . تبلیغاتی او استخباراÁ کار ک�ی و، سیايس، لسیزې فکري
لـه افغانسـتان رسه یـې ، وړ نفوس یې د متعهد دوست په تو:ه له �انه رسه درلـود

ان په تعلیمي او امنیتي لیکـو کـې یـې ژور او اسـايس د افغانست، اوږده پوله درلوده
فکـري او اقتصـادي روابـط او ، لـه افغانسـتان رسه یـې دقیـق کلتـوري، نفوذ درلود

چې په مقابل کې یې امریکا دا هی± هم نه لري او خپل اجیـران یـې ، تعارف درلودل
  . په دې خاوره د پراشوټ له الرې پیاده ک�ی دي

دې ) ۲۶دلوې ( نه بولو چې که امریکا او امریکا خېل دپه پای کې دایادونه اړی
نـو  ـایي د ، معنې دارې نی�ې ته په مهم نظر ونه :ـوري او Uـه تـرې زده نـه کـ�ي

، Uوک چې له پخوانیو عربت وانه خيل( فطرت هغه قانون پرې تطبیق يش چې وایي
  ) رضور به د وروستنیو لپاره په خپله عربت يش

  پای
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  تبلیغا: یرغل او رسنیز جهاد شپ9م فصل ــــ

 ؟ پر طلوع برید ولې د�منان وبوږنول  
 جان آقا الکوزیه !  
  رک مجلې رسه یوولس کلنه یارانهI له  
  طالب او � � يس  
  قربانیان nموږ د د�من د تبلیغا� جن  
 شیطا� رسن� و پیژنئ !  
  پهI نوې nد تبلیغا� جن  
 آنالین دولتي تروریزم  
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  ؟دCمنان وبوږنولپر طلوع برید ولې 

  میالدي ۲۰۱۶جنوري// ۲۵

میالدي کال د جنورۍ په شلمه مازدی�ر Uه باندې پن�ه بجـې د  ۲۰۱۶د روان 
اسالمي امارت د استشهادي کن�ک یوه قهرمان فدایي مجاهد د پالزمینې کابـل پـه 
جنوب لویدیh �ن�ه کې د روسیې سفارت ته ن�دې د طلـوع نیـوز اړونـد د کـابورا 

ارکوونکو په کاس�ر مو$ر فدایي برید وک� چې پـه نتیجـه کـې یـي یـو پروډکشن د ک
  . تنه د طلوع نیوز کارکوونکي ووژل شول او لس�ونه نور $پیان شول ۷پولیس او 

طلوع نیوز په افغانستان کې د موo :روپ په نوم د یوه پراخ رسـنیز رشکـت 
اسـرتالیایي سـعد موo :روپ چې د یوه افغا� االصله ، اړوند $یلویزو� چینل دی

محسني لخوا رهربي کی�ي په افغانسـتان کـې تـر $ولـو سـرت رسـنیز رشکـت بلـل 
د ارمـان او ، طلـوع نیـوز او ملـر پـه نامـه $یلـویزو� شـبکې، چـې د طلـوع، کی�ي

اراکوزیا په نومونو راډیویي خپرونې او کابورا پروډکشن په نـوم د بهرنیـو فلمونـو د 
  . دوبالژ / ژباړې شبکې لري

oروپ چې په افغانستان کې د غرب د فکري او فرهن�ي یرغـل د پـرمخ  مو:
فرانسـې او نـورو ، اسـرتالیا، ان�لیس، د امریکا، بیولو لپاره جوړ او طراحي شوی دی

کفري هیوادونو تحت الح]یه یو قوي او د پراخو مايل امکاناتو درلودونکی سازمان 
اک]لی�ي او قومنده اخـيل موo :روپ چې مخامخ له امریکایي سفارت Uخه ، دی

تر واک الندې رسنیزې شبکې یي یوازې هغه Uه خپروي چې د غربیـانو لخـوا ورتـه 
  . القاء کی�ي
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مــوo :ــروب او د طلــوع نیــوز غونــدې تــر واک النــدې شــبکې یــي دومــره 
�واکمني دي چې حتـی د ارګ او :ـوډا:ي حکومـت د چـارواکو هـم زور نـه پـرې 

، و راهیسې دغه شبکې تخریب کارانه فعالیـت کـويله تیرو Uوارلسو کلون، رسی�ي
، صبغت الله مجـددي، کرزي، سیاف، تر کریم خرم، له فضل هادي شینواري نیولې

قیام الدین کشاف او ډېرو چارواکو پورې حکومتي لوړپوړو بیا بیا پـه Uر:نـده پـه 
 د هغو خپرونې یي زیان اړونکي بللې خو هی± یو هـم نـه، دې شبکه اعرتاضونه ک�ي

دی توانیدلی چې د طلوع د خودرسۍ په مخکې ودری�ي یا یي خپرونې تر یوه حده 
چې د دې $ـولې خـودرسۍ او بیبـاکZ علـت یـي ه]غـه د غربیـانو ، سانسور ک�ي

  . �واکمن مالت� او وررسه ن�دې تعلقات دي

طلوع نیوز چې په بیالبیلو برخو کې یي افغانستان او مجاهـد اولـس تـه پـراخ 
د اسـالمي احکـامو د تـوهین او §سـخر ه�ـه یـي ، نه زیانونه اړويلفرهن�ي او درا

د افغا� هویت او درنpت د کمرن�ه کولو او $ی¶  ودلو لپـاره یـي کمپـاین ، ک�ې
د روان جهاد او مجاهدینو پـه خـالف ، د ميل وحدت د ن�ولو زیار یي ایستلی، ک�ی

، o سـرتۍ، حیـایيo ، اخـتالط، فسق، د فحشاء، یي تر $ولو زهرجن تبلیغات ک�ي
ارتداد او دغسې نورو ناروا ک�نو د ترویج لپاره یـي ، سود، لواطت، زنا، ق]ر، ډمتوب

پراخ کمپاین ک�ی له ډېره وخته داسې تقاضا موجوده وه چې اسالمي امارت یي باید 
  . په وړاندې یو جدي او قاطع دریh ونیيس او له روانو بیباکانه ک�نو یي راو:ر�وي

دری میاشتې وړاندې د اسالمي امارت نظامي کمیسیون لخوا د  باالخره ن�دې
یوې اعالمیه په خپرولـو رسه طلـوع او د یـک $ـي وي پـه نـوم تیلـویزو� شـبکې د 

  . مجاهدینو په نظامي اهدافو کې شاملې او رس] ورته اخطار ورک�ل شو
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٢٥٩ 

د جنورۍ په شلمه په طلـوع نیـوز لـه بریـد وروسـته پـه $ـولنیزو شـبکو کـې 
انو او د ن�ۍ مسل]نانو د مجاهدینو دغه اقدام په پراخه کچه وسـتایه او هغـه افغان

  . یي د اسالمي فرهنR او فکر د ساتنې په الره کې یوموجه او رضوري اقدام وباله

باملقابل په ن�یواله کچـه خصوصـا پـه کفـري عـا� کـې د طلـوع نیـوز رسه د 
د ، §ـه یـي نـه کیدلـه خواخوږۍ او همبست�Z یو داسې کمپاین پیل شو چې هـی±

  . ن�ۍ ن�دې $ولو کفري هیوادونو او سازمانونو په طلوع نیوز برید وغانده

د o رسحــده ، د یونســکو ســازمان، د امریکــا حکومــت، د فرانســې حکومــت
د ملل متحد امنیت شورا او داسې نورو سازمانونو په لوړه سطحه ، خربیاالنو سازمان

ــود ــون و  ــد غرب: ــه دې اړون ــرo . پ ــرویج د غ ــت د ت ــزو او د الدینی ــري مراک فک
مؤسساتو په طلوع برید د بیان پـه آزادۍ بریـد وبالـه او سـخت غرب:ـون یـي پـرې 

د کابل :وډا:ي واکمن ارشف غنی وویل چې پر طلوع برید د افغانستان پـه ، و ود
مطلــب دا چــې هغــه Uــه چــې طلــوع یــي خپــروي د ده ، اســايس قــانون بریــد دی

  . ه برابر دي او کلکه نن�ه یي کويدحکومت د اسايس قانون رس 

چې طلوع کوم عادي $یلویزیو� شـبکه نـه بلکـې د ، دې $ول جریان جوته ک�ه
غرب د ن�یوال فکری یرغل یوه اسايس اود حساب وړ مهره ده نو �که یـي مالتـ� او 

  . غمرازۍ ته $وله کفري ن�ۍ په داسې اتفاق رادان�ي

چې په افغانسـتان کـې ، خربه ثابتوي له طلوع رسه د کفارو دغه ډول مالت� دا
. له رسه تعریف او هویت یي تحلیل يش، موجودې رسنZ باید له رسه وپیژندل يش

دا رسنZ په اصل کې رسنZ نه بلکې لکه Uن�ه چې د اسالمي امارت ویاند مجاهـد 
صاحب Uر:نده ک�ې استخباراÁ شبکي دي چې کن�رول یي د د منو هیوادونـو د 

  . س کې دیاستخباراتو په ال 
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٢٦٠ 

د ، تر دې پخوا مجاهدینو د د من په مختلفو اماکنو او مراکزو بریدونه ک�ي
د آیسـاف ، پـه اریانـا هو$ـل کـې د يس آی اې مرکـز، د امریکـا سـفارت، با:رام اډه

خـو د یـوه پـه اړه هـم ، قومندا� او دغسې نور :Í حساس مراکز یي په نpـه کـ�ي
م�ر دا چې په طلوع د برید په . هر ک�یغربیانو دومره توند عکس العمل نه دی ظا

معلومی�ي چې مجاهدینو دا �ـل د دوی تـر ، اړه دومره توند عکس العمل ظاهروي
د دوی په تر $ولو مهمـه او د حسـاب وړ نکتـه یـي ، $ولو حساس رګ ته الس وروړی

  . برید ک�ی او هدف یي په  ه ډول تشخیص ک�ی دی

، ند غرب:ون اظهارول د طلوع نیـوزد طلوع په نن�ه د کفري ن�ۍ دریدل او تو 
، یک $ي وي او دغسې نورو شبکو چې ظاهرا د رسنیو تر نوم النـدې فعالیـت کـوي

هویت او ماهیت نور هم بربن�وي او له کفري جهتونو رسه د دوی $ینـR او نـ�دې 
  . ت�او Uر:ندوي

د دوی له لیدلو او خربو منلو Uخـه �ـان ، زموږ $ولنه باید دغه شبکې وپیژ�
دوی ته باید د د منو تبلیغاÁ رسنیو په نظر و:وري او د له من�ه وړلـو او ، اÁوس

  . o اعتباره کولو لپاره یي $ولې ممکنه ه�ې په کار واچوي

  له کفري رسنیو د پاک او محفوظ افغانستان په هیله
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  !جان آقا الکوزیه

  ۲۰۱۵سپ�مرب// ۱۵

، ء مې درته په خوله رانغلهخو باور وک�ه دعا، د م�ینې له حادثې دې خرب شوم
خو د عمل پـه ډ:ـر کـې ، پوهی�م چې د عنوان تر حده هم مسل]ن وې او هم افغان

  . دې نه رارسه اسالم وپاله او نه افغانیت

  ! الکوزی صیب

چې امریکایي الوتکو زموږ په خ�ینو کلیو غومربونـه ، هغه شپې مې په یاد دي
چې هسـې نـه د امریکـایي ، غونه تت ساتلشپې مهال به مو له ډاره د تیلو Uرا، وهل

خو د یرغل د پیل په همدې غومربیزو شېبو کې مې پـه ، الوتکو تر برید الندې راشو
  . لوم�ي �ل د آزادۍ له راډیو ستا غ� واورېد

ستاسو رسـا او نافـذ ، له ه]غې شیبې دا دې Uوارلس کاله پوره کیدونکي دي
نطـاقZ ستاسـو حاکمیـت مـې همیشـه په مایک چلولو او ، غ� مې همیشه اوریدلی

خو وررسه مې ستاسو لخوا د امریکایي تبلیغاÁ زهرو تراخه غ�پونه هـم ، حس ک�ی
م�ر له دې رسه رسه مې تل دا ارمـان کـ�ی چـې کاشـکې د اسـالم او ، تېر ک�ي دي

افغانیت د کاله د دې بچوړي رسا غ� خو د شیطان په �ـای د رحـ]ن پـه الره کـې 
کاش چې دې طالیي حنجرې خو د باطـل پـه �ـای د حـق اواز ، استع]ل شوی وای

  . او کاش... کاش... زمزمه ک�ی وای

م�ر ستاسو د ناUاپي مرګ حادثې په ډا:ه ک�ه چې زما هغه خواهش پـوره نـه 
تاسو د ژوند تر وروستZ سل�Z د امریکایي طاغوت په تبلیغـاÁ خـدمت کـې ، شو
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د کفـر د فکـري ج�ـ�ې لـه سـن�ره پاته شوی او په پای کې مو بې روحه جسد هـم 
  . پورته شو

چـې د امریکـایي کفـر د تبلیغـاÁ ، شاید تاسو به امید درلـود! الکوزی صېب
شـاید ، خدمت په تررسه کولو رسه به د امریکا تابعیت او :رین کارت ترالسـه کـ�م

م�ــر د دې پــه �ــای چــې لــه غریبــې ، تاســو :ــرین کــارت ترالســه کــ�ی هــم وي
ناUاپـه ، پردیسZ ژوند د امریکا په مرفه ژونـد بـدل کـ�ئ چکسلواکیا Uخه خپل د

  . داسې لوري ته مسافر شوئ چې هلته :رین کارت نه چلی�ي

حساب او میـزان او پـل رصاط بانـدې :ـرین ، میدان حرش، په قرب، ر تیا هم
هلتـه یـوازې د مسـل]نZ کـارت ، کارت او امریکایي آډن�ي کارټ په درد نه خـوري

  . ]لو تذکرهچلی�ې او د خپلو اع

تاسو بختور واست چې الله تعالی د نن�رهار په یـوه مسـل]ن ! الکوزی صاحب
پیدا اللـه ، م�ر تاسو خپل بخت په لغته وواهه، متعهده کورنZ کې دنیا ته راوستلئ

، رازق مـو اللـه تعـالی و، تعالی ک�ې م�ر تاسو امریکا ته د عبودیت رس  ـکته کـ�
یو کې د کان�ریس لخوا تصویبیدونکو ډالرو ته خولـه م�ر تاسو د آزادې اروپا په راډ

د سپتمرب له یوولسمې وروسته د امریکایي طـاغوت د اسـتدراجي ظاملانـه . ونیوله
، توپان په رالوتو رسه مو $ول انسا� او اسـالمي اقـدار او رسې کر ـې هیـرې کـ�ې

چـې  او یـوازې هغـه Uـه مـو د کولـو وړ وبلـل، خپل $ول اصل او نسب ته مو شا ک�ه
  . معارص لوی شیطان مس�ر بوش فرمایل

چې د هـر ، موږ $ول پوهی�و چې آزادي راډیو د امریکا یرغلیزه راډیو ده، هوکې
هیواد لکـه افغانسـتان او عـراق غونـدې ملکونـو لپـاره د امریکـا د پـو�ي یرغـل د 

  . تبلیغاÁ پشتوانې لپاره جوړی�ي او استخدامی�ي
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٢٦٣ 

مې لیـونZ اوبـه pUـلې چـې خپلـه دینـي او نه پوهی�و تا او ستا انـ�یوالو کـو 
د o دینZ ، د دې په �ای چې د خپل دین حق اداء ک�ئ، افغا� الره مو ورکه ک�ې

د دې په �ـای چـې خپـل رشقـي خاصـیت وسـاتئ د ، لپاره مو پراګ ته ک�ې وک�ې
رف ـپـر �ـای د دې چـې د افغانسـتان د مصـ، غرب چوپ� ته مو عمرونه وقف ک�ل

او اکسیجن حق اداء ک�ئ د افغانستان د د ـمنانو او خپلـواکZ خوراک ، ک�یو اوبو
  . خوړونکو په سن�ر کې ودریدئ

نه پوهی�م له دغه موقف نیولـو او دغـې بـدنامې الرې لـه اختیـارولو ستاسـو 
  ؟ هدف Uه دی

جنت او د الله تعـالی او د هغـه ، معلومه ده چې له دې الرې خو د آخروي اجر
بلکـې تاسـو هـم بـاور ، د رايض کولو §ه نه شئ کولئد رسول صلی الله علیه وسلم 

نو معلومـه ، لرئ چې غوره ک�ې الره مو له دغو $ولو سرتو موخو رسه په تضاد کې ده
  . شوه چې اهداف مو دنیوي او نفسا� دي

نـو هغـه خـو لـه دغـې ، په دنیا کې مو که هدف یـوازې د رزق پیـدا کـول وي
الله تعالی چې دغه Uـه کـم اوه ، مکان لريخطرناکې او دین د منې الرې پرته هم ا

ملیارده انسانان او په بلیاردونو حیوانات او حرشاتو ته رزق ورکوالی يش آیا تاسو ته 
دا دی عمال وینئ چې زیاتره افغانان د امریکا لـه مرداریـو پرتـه پـه ؟ به یې درنک�ي

  . حالل رزق ژوند کوي او الله تعالی یې ورته مهیا کوي

نـو دغـه ، خپل �ان او خپلو اوالدونـو آرام او نیکنـام ژونـد وي که هدف مو د
د اروپـا پـه ، کلنZ کې ال ارام نلرئ ۵۷تاسو چې په ، هدف خو مو ال اوس بایللی دی

او د کهالت په دې سن کې هم ال د امریکا په در ، نیمه شپه د خپرونو لپاره پاUی�ئ
وکاله سخته دنـده وکـ�ئ تـر ال هم باید د :رین کارت لپاره U، قبول شوي نه یاست

، نو ژوند خو همدا دی چې دربانـدې تېـر شـو، Uو تقاعد او :رین کارت درک�ل يش
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چـې Uرن�ـه مـو د ، ستاسو د نورو همکارانو لپـاره تـر $ولـو  ـه مثـال تاسـو یاسـت
مـرګ ، امریکایي :رین کارت او د تقاعد د حقوقو ارمان له �ان رسه :ـور تـه یـووړ

  . ژوند همداسې نیم��ی دی همداسې ناUاپه را�ي او

نو په ډاډ به درته ووایم چې ، که له تاسو رسه د خپل د نسل او اوالدونو غم وي
رس ، دغه اوالدونو مو چې تاسو یې د راتلونکې لپاره �انونه د کفر ملنې ته غور�ـويل

  . له اوسه یي خپل اوالدونه مه بولئ

اوالدونو مو ال لـه اوسـه  نو، افغانیت او پpتونويل وي، که ستاسو هویت اسالم
پـه غـرo ، هغه چې د غرب په چاپیریال کې لـوی يش، له دغو ارز تونو خالص دي

دینـي او $ـولنیز ، فکـري، کلتـوري، ارز ـتونه، غـرo رواجونـه، ژبو زده ک�ه وک�ي
له هغه به بیا کوم لوده د افغانیت ، چاپیریال یې د شخصیت تدوین او تکوین وک�ي

د هغوی به لـوم�ی نسـل ژبـه او خپـل عنعنـات هیـروي او ؟ ياو مسل]نZ §ه ولر 
دوهم به یې له عقیدې هم الس مین�ي او رس] به له خپل اصيل هویت نه انکار تـه 

، چې هلته Uومره هویتونـه ذوب شـوي دي، تاسو په امریکا کې لیدلی شئ، مال ت�ي
ب کـې د دا §ه مه کوئ چې دغه غرب �پيل اوالدونه بـه مـو بیـا پـه سـپین ږیرتـو 

هغوی مو چې د سپین ږیرو پالن�ي ته امانت وسـپاري هـم ، پالرولZ حق اداء کوي
  . ورته خوشاله اوسئ

  ! الکوزی صېب

ژوند باید د هدف لپاره وي د داسې هدف لپاره چـې پـه دومـره سـت�ي ژونـد 
نه پوهی�م هغه کوم هدف دی چې ستاسـو غونـدې لـه خپـل هویتـه پـردي ، وارزي

  . لو لپاره من�ې ترړې وهيشوي یي د ترالسه کو 

، د افغانستان او عراق د ج��و غوندې په درسته اسالمي نـ�ۍ د غـرب پـو�ي
اقتصادي او تبلیغاÁ یرغل چې له دوه نیمو پی�یو په مختلفو اشکالو را روان ، فکري



     تبليغاتي يرغل او رسنيز جهاد                            د قلم له سنګره
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داد دموکراسZ او ، دا د غرب او رشق ج��ه ده، داد دین او o دینZ ج��ه ده، دی
ده او دا په محيل سطحه د بیل�ې پـه تو:ـه د افغـا� هویـت او  اسالمي نظام ج��ه

:�ونکي او بـایلونکي ، د غرب لخوا د دې ج��ې متصدیان. ویس�رنایزیشن ج��ه ده
نه پوهی�م تاسو له کومې خـوا ، غرo o دینه استع]رچیان او اقتصادي خو:ان دي

افغانیـت او  ،نـه پـوهی�م تاسـو چـې د اسـالم؟ په دې ارش کې راغور�یديل یاسـت
او ؟ د غرب له یرغل رسه مو کومه خپلوي او مناسبت دی، رشقیتوب ادعاء هم لرئ

  ؟ باالخره که دا ج��ه غرب و:�ي یا یي وبایيل تاسو ته کوم Uه په الس در�ي

ل� خپل موقعیـت او دریـh ، که زما منئ ل� خپلو :ریوانو ته رسونه  کته ک�ئ
ې د مرصـيف مـوادو پـه حیـث اسـتفاده په دې ج��ه کې له تاسـو یـواز . درک ک�ئ

زما یقین دی چې غرo o دینـان بـه تـر خپلـو من�ـو ستاسـو پـه ح]قـت . کی�ي
آیا تر اوسه مو یو غرo o دینه یا عیسوی لیدلی دی چې د مسـل]نانو پـه . خاندي

باور مې دی چې دغسې بیل�ه به د اسالم او ؟ نن�ه د لویدیh په خالف جن�یدلی وي
  . دم په Uوارلس سوه کلیز تسلسل کې هم پیدا نه ک�ئعیسویت د تصا

  ! نو الکوزی صیب او د ده غوندې د امریکایي کفر چوپ�مارانو

تاسـو ، په باور رسه درته ویلی شم چې تاسو په پردۍ ج��ه کې بوخـت یاسـت
o ارز ـته او ، په یوه داسې الره روان یاست چې په دنیاوي لحـاظ یـوازې o دینـه

. ي او په اخروي لحاظ مو مستقی] د کفارو په صف کې راپـاUويست�ی ژوند درکو 
�که په قیامت کې به هر Uوک په هغه ډله کې راپاUي چې پـه دنیـا کـې یـي د چـا 

  . شمیر ډير ک�ی وي

  ! نو جنابانو

، دا پن�وس یا اویا کاله عمر دی په تاسو او $ولو بـه تیـر يش، دنیا به تیره يش
م�ر له تاسو رسه به د ، به یي $ول نیست او نابود يش قیامت به يش امریکا او دبدبه
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په آخـرت ، قیامت په ورځ یوازې هغه اع]ل مل�ري وي چې په دنیا کې مو ک�ي دي
  . کې به نه :رین کارت په  مر دريش نه هم د امریکا رسه کاري خدمت

او $و� بلیر غوندې د کفر د مرشانو شـناخت او مل�رتیـا ، بلکې د جارج بوش
 کته به ورباندې :ورئ او همدغه الر به مو په پای کې لـه ، د غاړې طوق وي به مو

  . الهي مجازات رسه مخ کوي

  . نو ل� په �ان رحم وک�ئ او د امریکا د :�و لپاره خپل آخرت مه تباه کوئ
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  له -رک مجلې رسه یوولس کلنه یارانه

  ۲۰۱۵فربوري/ /۸

د . په س�ي نخـرې کـوي شوق او عالقه هم عجیب شی دی چې کله خو بیخي
ور�پـا»و ، الله تعالی تقدیر دی چې زما په خ�ه کې یي له مطبوعاتوپه تیره له مجلـو

دا شوق مې لوم�ی هغـه مهـال پیـدا شـو ، او نورو چاپي نرشیو رسه شوق ایpی دی
د ، چې په ماشومتوب کې دماما په کور کې د یوه زاړه اخبار پـه کلکسـیون واو ـتم

خو د زړو اخبارونو مطالعې داسـې مرصـوف ، په نیت تللی ومماما کره د یوې شپې 
  . چې په ناخربۍ کې مې درې شپې وک�ې، ک�م

د طالبانو د حکومت په مهال چې ماشوم وم د پکتیا والیـت پـه مرکـز :ردیـز 
د بالل بن رباح دارالحفاظ ته به کله ناکلـه رشیعـت اخبـار ، کې مې زده ک�ې کولې

خو زما به ورته داسې تلوسه وه لکه د ت�ي چـې ، ې پروت واخبار به په اداره ک، راتلو
هسې په بهانه به مې کو Ì کاوه چې ادارې تـه ورشـم اواخبـار راغـال ، اوبو ته وي

الله تعالی مې دي نه ازمویي خو چې خپل �ان ته :ورم که Uوک راته د پیسـو ، ک�م
مجله یـا اخبـار پـه  خو که چیرته کومه نایابه، بن�لونه هم پری�دي غال به یي نه ک�م

  . الس راغی کیدای يش تر خپله وسه یي د �ان کولو ه�ه وک�م

د اخبار رسه د هغه مهال مینې ته چې اوس سوچ کـوم بیخـي د لیونتـوب تـر 
که په بازار کې بـه مـې د اخبـار $و$ـه پیـدا کـ�ه نـو دوړې بـه مـې �ینـي ، حده وه

زما د یـوه ، فرصت ولو�وUن�لې او په جیب کې به مې کیpود ترUو یي په مناسب 
لـه ه]غـه ، چې هره اونZ ورته اخبار راتلو، هم صنفي پالر په بازار کې دوکان درلود
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چـې لـه خپـل ، همصنفي رسه مې یوازې د همدې اخبار لپاره اشنایي تـوده کـ�ې وه
خیر له اخبار او مجلې رسه د لیـونZ مینـې کیسـې . دوکانه به یي اخبار راته راووړ

چې که $ولې لیکم شاید دا مطلب ډير اوږد يش دلته به یـوازې لـه  دومره زیاتې دي
  . Uرک مجلې رسه د خپلې یارانې کیسه دررسه رشیکه ک�م

د ، امریکایــانو پــه افغانســتان یرغــل وکــ� او د طالبــانو حکومــت یــي ونــ�اوه
Uـه :ـورم چـې د ، امریکایانو له یرغل Uو میاشتې وروسته د والیـت مرکـز تـه الړم

په نامه غرفې جوړې شوي او دلZ دلZ اخبارونه او مجلې ) نی( �و کې دبازار په Uن
، ماللZ، د کلید، د مجلو په لیدلو مې �ان��ي خو ي احساس ک�ه، په کې پرتې دي

زنبیل غـم او پـه ډيـرو نـورو نومونـو اخبارونـه او ، پرواز، صبا، هفته نامه کابل، روز
عریانZ او ، اشغال�رانه تبلیغاتوخو چې مې وکتل له یوې مخې له ، مجلې مې رانیول

خـو ، مجلـې  ـې ډیـزاین شـوي او اوډل شـوي وي، نورو اسالم ضد مطـالبو ډک وو
چې چاته په  ودلو او حتی په کور کې په ساتلو یـي ، من�پان�ه یي داسې زهرجنه وه

  . رشمید�

په دې مرحله کې که Uه هم هر�ای کتابخـانې لـه اخبـارونو او چـاپي نرشـیو 
دې چــې امریکایــانو بــه د صــلح او پخالینــې پــه نامــه اخبــار مفــت  تــر، ډکــې وې
خو په دې $ولو مطبوعاتو کې یـوه نرشـیه هـم داسـې نـه وه چـې د کـوم ، تقسیمولو

  . ر تیني مؤمن او متعهد فرهن�پال تنده یې خ�وبه ک�ې وای

زما په شان ددیني او ميل معیاري مطبوعاتو ت�ي مینـه وال د اشـغال راوړیـو 
چې نه خو یې د حق شعار بدر:ـه ، د دریاب په غاړه همداسې ت�ي پاته وومطبوعاتو 

کوونکې کومه مجله یا کتاب موندلی شو او نه یې له غ�ی�و او تصویري رسنیو دغـه 
  . تنده خ�وبوالی شوای
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ن�یوال کفري ایتالف په خورا ، ر تیا هم د اشغال د پیل کلونه سخته مرحله وه
یو اړخیز و او د مخالف هـی± غـ� برداشـت یـي نـه  هر Uه، غرور او لیونتوب کې و

پـه . اخبارونو او نورو رسنیو $ولو د بوش او بلیر مدحیې خپرولې، راډیو:انو، درلود
اشغال راوړیو موسمي رسنیو رسبیره زموږ د هیواد او سیمي زیاتره هغـه رسـنZ او 

ي پـه سـینه لیکواالن چې �انونه یي متعهد بلل او د اسالمپالنې او ژمنتیـا ډبـرې یـ
زرو او تزویر په وړاندې یي د ژمنتیا پpې ، د زور، $کولې هغوی هم قبلې بدلې ک�ې

ول�زیدې تردې چې په پای کې د غرب د تبلیغاÁ یرغل په اتÍ ور:� شول او  ه یې 
  . قلمونه په کې وUرخول

نرشیې او هر لیکوال د لیکنې رسوکی همدا وو ، مجلې، دا مهال نو د هر اخبار
د طالبـانو پـاÁ ، طالـب تره�ـر، سـوله سـاÁ �واکونـه، یوال مرسـتندویانن�: چې

جاللت مآب حامدخان کرزی او محرتم جورج ډبلیو ، د طالبانو کرغی�ن دور، شو�
بوش او داسې نور ویوکي چې د متعهدو او پـه وطـن سـتي فرهن�پـالو پـه زړونـو د 

  . غشو غوندې وتل

هر ، Uلورو خواوو هجوم راوړی وي په داسې تپه توره شپه کې چې تروږمیو له
Uوک په شبکورۍ محکوم او د ر»ا پـه وړانـدې د تیـارو اسـتازو رستـارسي ایـتالف 

تاسو خپله پوهی�ئ چې د ر»ا د مینانو او د ملر Uرک د ت�و تلوسـه بـه تـر ، ک�ی وي
  . کومه حده لیونZ او اوج ته رسیديل وي

م کال په لوم�یو  ۲۰۰۴مینان د زه او زما په شان د معیاري او حقا� ژورنالیزم 
له یوې خوا له مطبوعـاتو رسه ژوره عالقـه وه لـه ، کې په همداسې حالت کې :یر وو

بلې خوا د یرغل�رو دروغجن او زهرجن مطبوعاÁ هجوم و چې د مؤمنو فرهن�پـالو 
د مطبوعاÁ اختناق همدا د اوج شیبې وې چـې یـوه ، په زخمونو یي مال�ې دوړولې

  . سې د یوه طالب په الس کې په Uرک مجلې سرت:ې ول�ېدېورځ مې د مدر
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داسـې ، Uرک د مطبوعاÁ تورتم پـه اوج کـې لـوم�نی Uـرک وهلـی و، هو کې
Uرک چې په لوم�نيو شغلو یـې د دروغجنـو خفاشـانو سـرت:ې ړنـدولې او د حـق او 

د یرغلیـز اختنـاق پـه همـدې تـورتم کـې ، حقیقت ت�یو ته یې د سرت:و �ال وربpله
ډېـرو لوسـتونکو او د مطـالعې ، ما په شمول د ډيـرو سـرت:و تـه �ـال ورکـ�هUرک ز 

تردې چې د د من د :مراه کوونکـو تبلیغـاتو او ، مینوالو د Uرک په ر»ا الر ومونده
د اشغال او استع]ر اهدف یـي وپیژنـدل او ، تزویرونو له رش Uخه په امن پاته شول

  . دې شولپه مقابل کې یي د مبارزې او جهاد ډ:ر ته وړان

نه پوهی�م ، د مدرسې له طالب Uخه مې Uرک مجله د مطالعې لپاره واخیسته
یـو عنـوان یـي ، �يني عنوانونه مې یي اوس هم یـاد دي، لوم�نZ که دوهمه :Dه وه

علمـي او ، دغسې نور پـه زړه پـورې جهـادي. خالصه بیا دې خدای زملی ک�ه: داوه
سه لوسته لکه کومـه ورکـه مـې چـې مجله مې په داسې تلو، دعوÁ مطالب په کې و

رسه له دې چـې د ، له ه]غه وخته مې له Uرک رسه د مینې تار واچاوه، مونديل وي
خـو لـه مختلفـو الرو او تـپ و ، ترالسه کولو کوم $اکلی ادرس یي راته معلـوم نـه و

تالش نه په استفاده مې ه�ه کوله چې دغه  ایسته میاشتنZ مجله ترالسه او خپـل 
  . ورباندې ماته ک�م ادo تنده

کتـابتون لـه ، کـې یـوه کتـابتون تـه الړم) :ردیـز( یو وخت د والیت په مرکـز
مجلې مـې لـ¶ پـه لـ¶ اړولـې خـو ، حکومتي او یرغل راوړیو مجلو او نرشیو ډک و

، الندې باندې یي راتـه وکتـل، د کتاب خرUوونکي راته فکر شو، خوند یي نه راکاوه
پرته له دې چـې Uـه ، و یي وپیژند� چې طالب دیجامو او نورو مشخصات، له ږیرې

مخـې ، ووایي د میز الندې يي الس دننه ک� او د Uرک مجلې تازه :Dه یي راوایسـته
  ! واخله مالصاحب: ته یي راته ونیوه او ویي ویل
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ما چې مجله ولیده سمدستي مې د قیمـت پو ـتنه تـرې وکـ�ه او مجلـه مـې 
دوکانـدار ، تاسو دا مجلې همیشـه خرUـوئ پو تنه مې ترې وک�ه چې آیا، واخیسته

، دلته را�ي خو موږ یي پ�ې ساتو، راته وویل موږ یي پ�ې خرUوو، چې ډېر محتاط و
مراجعینو ته :ورو او داسې Uوک چې پوهی�و له داسې مجلې رسه عالقه لري یوازې 
هغوی ته یـي  ـکاره کـوو او اوس د دې مجلـې همدغـه �ـان��ي خریـداران پـرې 

  . او له موږ Uخه یي وړي اموخته شوي

Uرک مې پرلپسې لوسته چې په :�ورو معلوماتو او فکري رو انتیا رسبیره یي 
یـو وخـت مـې دا ارمـان و چـې ، د لیکوالZ او فرهن�پالZ شوق هم را کې وپن�ـاوه

مجلې ته مې په یوه ، کاشکې مې کوم شعر یا لیکنه په دې مجله کې چاپ شوي وای
له دې وروسته مې دUرک لـه ، له �ن�ه په کې چاپ شوادرس شعر ورواستاوه پرته 

کارکوونکو رسه د لیدلو او همکارۍ تلوسه وه او بیا مې الله تعـالی هغـه ارمـان هـم 
چـې د یـوه مل�ـري د را لـیکيل ادرس لـه ، هغه ورځ مې تراوسه پـه یـاد ده، پوره ک�

ه Uـو �ایـ، مخې له :Dې :و»ې ډک  ار کې د Uرک په مخفي ادرس پسې :ر�یـدم
د یوه پله په ، له ډکو رسکونه او تن�و کوUو تیر شوم، مې بازاري ترانسپورت بدل ک�

زه چـې د ویـرې او ، خـو لـوری رانـه ورک و، Uلورو خواوو ته مې وکتل، رس ودریدم
شوق احساساتو اخیستی او په یوه مخفي هدف پسې اللهانده وم �ان راته د نسـیم 

هغـه چـې د غرنـاطې پـه اشـغال ، یسـیدوحجازي د تروږمZ مسافر د داستان اتل ا
د ډار او خطر له احساس رسه له البسـین مسـجد Uخـه راو�ـي او د ، شوي  ار کې

  . مجاهدینو په مخفي ادرس پسې کوUې او الرې پل کوي

یوه تیاره کو$ه چې تن�ـې کـوUې تـه یـي ، باالخره مې د Uرک پ¶ دفرت وموند
یوکمپیـوتر او وررسه دوه UـوکZ ، په کو$ـه کـې یـوه میـز، ک�کZ او دروازه وتلې وه

زه داسـې مهـال ، په Uوکیو دوه تنـه �ـوان فرهن�ـي مجاهـدین ناسـت و، ایpې وې
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همـدا ورک او ، ورغلم چې یوه ورته لیکنه لوسته او دوهم تن یې په کمپوز بوخـت و
همدې مجاهدینو د مطبوعـاÁ تکتـیم پـه ، :منام فرهن�ي مورچل د Uرک مطلع و

همدوی او Uو نورو :وتشـمیر مل�ـرو ، تقالل غ� پورته ک�ی واوج کې د جهاد او اس
یې د یرغل�رو ن�یوال رعب او دهشت مسخره ک�ی او په ډا:ه یي د حق او حقانیت 

  . چیغه بدر:ه ک�ې وه

، Uرک رسه له دې چې په امتحا� حاالتو کې یې Uرک وهلـی و او لـه بیالبیلـو
تر دې چې Uو �له لـه خطراتـو رسه  ،ډغرې وهلېستونزو او ابتالوو رسه یي ، موانعو

مخامخ شوه خو دا دی د یرغل�رو د تیpتې ترمهاله یي خپـل متـین :امونـه جـاري 
  . وساتل او ساه یي ست�ې نه شوه

Uرک مجلې تر یوې لسیزې د اوږده او پیوسته سفر له امله زموږ د هیـواد پـه  
دا مجلـه لکـه  ،تاریخ د یوې ثابتې او نه هیردونکې نرشیې په حیـث �ـان ثبـت کـ�

د امکاناتو نشتوايل ، Uومره چې د محتوی د افادیت او اهمیت له اړخه کمسارې ده
او د ظروفو تن�وايل ته په پام رسه یې استقامت او تداوم هم تر یـوې ژورنالیسـتکي 

  . ح]سې کم نه يش :Dل کیدای

Uرک په شاوخوا دوولس کلن بهیر کې په هیواد او اسالمي امـت د راغـيل تـر 
بلکـې د دې زمـانې ، لو سختو حاالتو عیني تصویر نه یوازې کتونکو ته وړاندې ک�$و 

Uرک د اشغال شوي اولس . ژوندی ان�ور یې د راتلونکو نسلونو لپاره هم خوندي ک�
Uرک د کلس�ر او ډیزي ک�ر Ôونو په درزهـار ، د آزادۍ او حریت چیغې بدر:ه ک�ه

د یـوه رسلـوړي خـو یرغمـل شـوي  Uـرک، کې خپ شويو ��یرويو ته آزان�ه ورکـ�ه
اولس د جهاد او رسلوړۍ چیغه ورکېدو ته پرې نpوده بلکې په پوره جسـارت يـې د 

  . باطل په وړاندې د حق د زمزمې اکرب جهاد تررسه ک�
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Uرک نه یوازې د هیواد په سـطحه د حـق د احقـاق اود باطـل د ابطـال دینـي 
یـو حـادو مسـائلو پسـې پـل بلکې د ن�ۍ په کچه یـې پـه ور�ن، مسؤلیت تررسه ک�

د غرo می�یا له دروغو او تحریف Uخه یي پرده پورته ک� او د نـ�ۍ پـه ، واخیست
هر کونج کې یې مسل]ن امت د ورپیpو ستونزو او ک�اوونـو پـه اړه را»ـه او نـاویيل 

  . حقائق د لوستونکو مخې ته کیpودل

رغل�ـرو لـه چـې د ی، Uرک د اشغال په تیره لسیزه کې هغـه جریـده وه، هوکې
په داسې حال چې د عرص مطرح قلموال او د ، عامل�یرې می�یا رسه یي ډغرې وهلې

ژورنالیزم مدعیان د ډالرو په ډن� کې الهو او قلمونه یـې د کفـر خـدمت تـه وقـف 
رسونه یـې ، د Uرک قلموالو یوازې د اسالم او حقانیت په نن�ه مال ت�لې وه، ک�ي وو

بیـه یـې د ژورنـالیزم پـه برخـه کـې خپـل جهـادي  په ورغوي ایpي و او د ژوند پـه
  . مکلفیت رسته رساوه

چې Uرک مجله به زموږ د جهاد او مبارزې د یوه ویاړمن یاد:ـار ، زما باور دی
، په حیث د هیواد په مطبوعاÁ جوړ ت کې �ان ته ثابت او تلپاتې �ای ثبت ک�ي

اسالمي نظـام د نفـاذ  که په ن�دې یا لرې راتلونکې کې مو په هیواد کې د رستارسي
، باید چې Uرک مجله یې له رسمي نرشاÁ اور:ـانونو Uخـه وي، ارمان تررسه کی�ي

په سختو مرحلو کـې یـې ، �که دې مجلې په سخت وخت کې د اسالم خدمت ک�ی
، د اولس روح او روان دالسا ک�ی او په داسې حال کې یي د اولس د زړه حـال ویلـی

ه د اولس په حق :ویه ژبه د سـکوت مهرونـه وهـل چې د دموکراتیک اختناق له امل
، دې مجلې په داسې حال کې خپل دیني او وجدا� مکلفیـت تـررسه کـ�ی، شوي و

مجلـې ، چې د یو اړخیز یرغل او جرب له امله وجدانونه لـیالم او قلمونـه خـرڅ شـول
  . کرایه او ژورنالیزم د حقائقو د تحریف او تکتیم آله و:ر�ېده
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په Uـرک ، مې له Uرک رسه له یارانې او عالقې راپیل ک�ې وه خربه، په هر حال
م کال په لوم�یو کـې سـرت:ې خـوږې شـوې وې او اوس دا  ۲۰۰۴مې لوم�ی �ل د د

نن چې د Uرک د کلیزې په مناسبت خپل تأثرات ، م کال رابریدونکی دی ۲۰۱۵دی 
  . لیکم نو ه]غه لوم�نZ شیبې مې سرت:و ته لرې برې کی�ي

هی± تصور نه کاوه چې یوولس کاله بعـد بـه د Uـرک پـه کلیـزه  هغه مهال مې
فکر مې کاوه چې Uرک به هم زموږ د مطبوعـاÁ جریـان د �وانیمر:ـو ، لیکنه کوم

استقامت او نورو غوندې د مطبوعاÁ اختناق د جرب قربـا� او ، توکل، عزم، نرشیو
  . ��ی يشد چلوونکو په شهادت او بندي کیدو رسه به یې مطبوعاÁ سفر نیم

خو لله الحمد دا دی Uرک مو د غرب په خالف د مطبوعاÁ جهـاد د لوم�نیـو 
Uـرک د پخـوا پـه نسـبت د ، نرشیو له من�ه د یوې یاد:ار مجلې په حیث راپاته ده

Uرک که پرون د محرتم استاد محمدیارس مرکه له سـهار ، پاموړ پرمختR ک�ی دی
وې چې له مطرحو شخصیتونو رسه ور�پا»ې Uخه په مننې چاپوله نن د دې جو:ه ش

، هـ¦، دعلـم، پـه بیالبیلـو موضـوعاتو تحلیلونـه خپـاره کـ�ي، په خپله مرکې وک�ې
تاریخ او ادب د مینه والو تندې ماتې کـ�ي او د ور�ـې پـه نـرخ ، ساینس، سیاست

  . برابر نرشاÁ مواد تر خپلو مینه والو ورسوي

، خنیکــي همکــارانوت، د Uــرک کلیــزه دې د دې وزینــې مجلــې مســؤل مــدیر
الله تعالی ته دعاء کـوو چـې د ، لوستونکو او $ولو مینه والو ته مبارکه وي، لیکواالنو

Áونکي وساpاو د زمانې له رشورو یې پـه ، حق دغه چیغه همداسې تانده او الهام ب
  آمین یارب العلمین . امن ولري
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  طالب او � � يس

  ۲۰۱۲نومرب// ۳

ویب پا»ه د کاملونو په برخه کې د شـمع نظـامي  نن مې د o o يس پpتو پر
په نامه د یوې لیکوالې کا� ولید چې په $وله کې یـې د دې خـربې د ثـابتولو ه�ـه 

طالبـان اوس ه]غـه پخـوا� ترجومـاتونو او هـوجرو پـورې محـدود ( ک�ې وه چـې
  ) طالبان نه دي پاته

پـه یقـین ، ويلوم�ی خو باور نه کوم چې دغه شمع نظامي به کوم اصيل نـوم 
چې غواړي ترداسې ، رسه ویلی شم چې دا د همدې o o يس پpتو کوم همکار دی

د نوموړې دک�ې خربې په اړه بـه . ناشناخته نومونو الندې خپل د زړه ب�اس وبايس
ووایم چې ر تیا هم اوس طالبان ه]غه د Uولسیزو پخوا افغان طالبان نه دي �که 

o رشائطو رسه د هوجرې د طالبـانو مسـؤلیتونه هـم چې د حاالتو له بدلون او انقال 
د طالب فکر اوس یوازې د کتاب پـه حاشـیه او نکتـه کـې نـه دی . درانه شوي دي

بلکې په هیواد او اولس راغلې بدې ور�ې یې د جومات ترUنR د دنR چینـار ، بند
اوسنی طالب د پرو� هغه غونـدې . سیوري ته د �وانZ مستانه خوب تpتولی دی

خیـالونو تـه نـه دی ) معشـوقې( د مطالعې ترUنR د خیـالو) کتاب( لې خیايلد خپ
بلکې د حیرتان او لیلې په کومه ورکه د ته کې د ن�یـوال جـرب او غـدر د ، ورخالص

$انR او طیارې تر اور الندې د اوسني طالب بې حسه شـوی جسـد د حـال پـه ژبـه 
  : وایي

  وي خاونده دا به ستا قضا

  خ بادونه وړينهچې تورې DUې مې د بل
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اوسنی طالب د پرو� هغه غوندې دکـيل او مالـت نـازنین او د ماشـومانو او 
بلکې اوسنی طالب د بل هر انسان په نسبت ډېـر ، توررسو د نکلونو شاهزاده نه دی

مالمـت شـوی او بـاالخره پـه هـر اړخیـزه نفـي ، بندي شـوی، قتل شوی، �پل شوی
رشه اوس د ه]غو پخوانیو مستانه $پو د طالب جان د مینې :ل ب. :وا ل شوی دی
نن د پـرمختليل غـرo وحشـت او یرغـل پـه تـورتم او د کنـدز او ، سندرماره نه ده

ـه د  کالجن�ي د کانیتی¦ي قتل عامونو په عرص کې د طالـب د وطـن هـره :ـل برش
  : او کو او سل�یو په بدر:ه یوازې دا $په ویلی يش چې

  ور دیــــــال د یار په وینو سـشم

  چې د ش]ل ش]ل را�ي ما ژړوینه

�کـه چـې د پـرو� ، نننی طالب ر تیا هم له پخوا� هغه رسه ډېر توپیرلري
  : طالب د  ایست په اړه به ویل کیدل چې

  په ش�شم غوړې DUې

  په رنجو تورې سرت:ې

  د دنR چینار په شانې دن�ه ونه

  چې په کوUه تیری�ي، کتاب ترUنR، سپینې جامې

  ...له بام Uخه په پ�ه Uاري نو ډېرې سرت:ې یې

، عفـت، وطن، په زمانه کې د دین) اال بال به :ردن مال( م�ر نننی طالب چې د
جهادي ارمانونو او ډېرو نورو اقـدارو دسـاتلو مسـؤلیت ، اولس، ارز تونو، استقالل

یوازې په الهي تکل او لیـونZ مینـه یـې تقریبـا د درسـتې نـ�ۍ ، ورحواله شوی دی
نو �که د نن عرص د طالب پـه اړه یـوازې ، پینه سینه سپر ک�ې دهبارودو ته خپل س

  ... دا ویل کیدای يش چې
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  سپین طالبان تر شیدو سپین وو

  دبم لو:و یې توربخون ک�ل سپین مخونه

په تیرو ، طالب جان چې پرون تر :ل نازک بلل کیده نن ترکا»ي کلک ثابت شو
کفـر او عصـیان ل�یـدلی د  Uو لسیزو کې موږ لیدل چې د وطن پـه  ـارونو کـې د

همـدې اور . پـورې ورسـېد) حجـرې او جومـات( پاللې اور د طالب جان تر درمند
چې باید د م� کولو لپاره یې الس پـه ، طالب جان راویÌ ک� او دې ته یې مجبور ک�

د اور د وژلـو لپـاره یـې هـر راز ، طالب د همدې اور په ملبو کې پـوخ شـو. کار يش
، شـهید شـو، ایـره شـو، ملبـه شـو، غوندې په بیا بیا وسوزید د پتنR، قربا� ورک�ه

$ـول ، د اور او ای]ن په دې ج��ه کـې طالـب نـادرې وکـ�ې. ابدي شو او غازي شو
هغـه ، ن�یوال باورونه او د سرتا$یژیکو Uی�نو د مراکزو ا$کلونه یې غلـط ثابـت کـ�ل

سته نـ�ۍ تـرې امریکایي فرعون چې ای�مي چین او روسیې ورته سالمي وهله او در
بدل شوي طالـب جـان لـه �ـان ، د طالب جان په الس مسخره شو، :بZD نیولې وه

طالب په خپل عبقري کردار رسه ، رسه ډېر $ولنیز قضاوتونو او ادبیات هم بدل ک�ل
دروغجنه افسانه هـم د ان�ـي طالبـانو لـه اذهـانو ) مال مال جنR ده ما مه شمېره( د

  . نسیا منسیا ک�ه

خو Uرن�ه چې د زرو اصالت ، چې طالب ذاتا ه]غه طالب دیحقیقت دا دی 
د معارص طالـب عبقـري صـفات هـم هغـه ، اور ته د غور�یدلو په مهال معلومی�ی

طالب د . کله چې له نن�ونو اوازمیpتونو رسه الس او :ریوان شو، مهال رو انه شول
نـو �کـه ، لهامت دت اریخ په خورا سختو رشائطو کې خپل مسیر په پوره می�انه وپا

به په $وله کې د o o يس دا خربه ومنو چې نننی په ازمیpتونو کې :یـر طالـب د 
  . پرو� هغه په نسبت د $ولنیز رول له اړخه ډېر تغیر ک�ی دی
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که طالب بدل شوی ستاسو o o يس هم په خپـل ! خو  اغلو o o يس والو
يس تغیـرات پـه کـې راغـيل حال نه ده پاته بلکې د پخوا په نسبت خورا ډېر او اسـا

  . دي

د o o يس زوړ تاریخ به نه راسپ�و دا چې Uرن�ه د دوهم ن�یـوال جنـR پـه 
مهال o o يس خپل $ول اصول او مقررات په تاخچه کې ایpـي وو او یـوازې یـې د 

د اوس لپاره دا خـربې پـه خپـل ، مؤتلفینو د تبلیغاÁ لوډسپیکر رول خپل ک�ی وو
ووایو چې ل� تر ل�ه د افغانستان لپـاره د o o يس خپرونـو د خوباید ، حال پری�دو

  . اوس په پرتله پخوا ډېر اعتبار درلود

د روس ضد جهاد په مهال o o يس یوازینZ مشهوره رسنZ وه چې افغانانو 
هغه مهال o o يس د اوس غوندې تبلیغاÁ ، ته یې د هیواد او ن�ۍ خربونه رسول

o o ، چې په خربونو یې باور کیـدالی شـوای، رسنZ وه شبکه نه بلکې یوه معتربه
رويس مظاملو او د مجاهدینو د بریاوو په اړه يف الجملـه ، يس د افغانستان د جهاد

 ه راپورونه نرشول که Uه هم په دې مابین کې یې خپل دودیز پرن�ي شیطانت هم 
 جشیر تـر زمـرينه هیراوه او په پوره جسارت یې د کون� او لغ]ن عملیات هم د پن

  . پورې ت�ل(!) 

م�ر له تېرې Uه باندې یوې لسیزې راهیسې o o يس د افغانستان لپاره پـه 
خپرونــو کــې د ژورنالیســتیکو اصــولوپه نظرکــې نیولــو پــه �ــای د لنــدن د رســمي 

  . تبلیغاÁ پالیيس تطبیق ته م�ې راب� وهيل دي

  o o ر:نـده د په افغانسـتان د امریکـایي یرغـل د پیـل پـه مهـالU يس پـه
د افغانسـتان لپـاره د o o يس ، یواړخیزې ج��ه ایـزې رسـنZ رول خپـل کـ�ی و

، خربیاله کی¶ کالرک له هغو بهرنیو استخباراتیانورسه په پنجشیر کې پیـاده شـوه
کیـ¶ کـالرک پـه دې . چې د امریکایي Ôبار د رهربۍ لپـاره هلتـه لیـ�ل شـوي وو
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وغ وشـDول چـې  ـایي o o يس پpـتو او مهال په خپلـو راپورونـو کـې داسـې در 
د کابل له سـقوط وړانـدې د کیـ¶ کـالرک . فاريس به یې پخوا ساری نه وي لیدلی

هغه راپور مې یاد دی چې نوموړې ویل زه اوس د کابل په ش]ل کې په هغـه سـیمه 
پـه ، کې یم چې پخـوا د طالبـانو پـه الس کـې وه م�ـر اوس د شـ]ل $لـوالې نیـولې

مهاله طالبانو په ش]يل ډن�کې هی± سیمه له السه نه وه ورکـ�ې  حقیقت کې تردې
  . او کی¶ کالرک به شاید له پنجشیر Uخه دروغ راپورول

ــا د  ــه  National public radioد امریک ــه  Sarah Chayesخربیال ــې پ چ
افغانستان د برید د پیل په مهال د بلوچستان په کو$ه کې وه په خپلو یادا تونو کې 

هــم ) آدم بــروکس( دې ســفر پــه مهــال وررسه د o o يس خربیــال چــې د، لیکــي
مل�ری و چې د افغانسـتان د جنـوب د خـربي پو ـÌ لپـاره o o يس سـیمې تـه 

نوموړې وایي چې o o يس به په دې مهال هغه شیان نرشول چې حتی . استولی و
ې د کوی�ې نوموړ . خپل خربیال به یې ورباندې نه و خرب او نه به یې راپور ورک�ی و

o ، په رسینا هو$ل کې د o بی يس له مرشتابه رسه د آدم بـروکس جنجـال یـادوي
خـو حقیقـت دا و ، o يس اعالن ک�ی و چې کندهار  ار له طالبانو نیول شـوی دی

آدم ، چې طالبانو تردې مهال پـه کنـدهار او شـاوخوا سـیمو بشـپ� کنـرتول درلـود
ـتابه رسه د تونـدو خـربو پـه  بروکس که هرUو کو Ì کوه او د o o يس لـه مرش
خو ترپایه یې هم په o o يس د هغه ، مهال یې درسینا هو$ل میز ته سوکونه ورکول

راپور ردول ونه منل چې o o يس یوازې د خپلو تبلیغاÁ مالحظاتو په اساس نرشـ 
  . ک�ی و

د طالبــانو د حکومــت لــه ســقوط وروســته o o يس د �ینــو داســې لغتونــو 
چې نـه یـوازې د ژورنالیسـتیکي اخالقـو خـالف و بلکـې د پpـتو ، ل پیل ک�استع]

، تره�ـر( د دوی پـه قـاموس کـې افغـان طالـب، ادبیاتو له اړخه هم نـا مانوسـه وو
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خـو د دې نـامتوازنې ج�ـ�ې اصـيل ، وبلل شـو) �ان مر:ي، سخت دری�ي، اورپکی
  . ی�يویل ک) مرستندویان، ن�یوال سوله ساÁ( اوربلونکو یرغل�رو ته

د o o يس په سیايس قاموس کـې همـدا اوس د شـل�ر دپ اینـدي او قـدم 
خو طالبان چې لـه  ـارونو ، بلل کی�ي) ميل رستارسي پاUون( خېلو لن� غر اربکیان

پرته $ول افغانستان یې په ولکه کې دی او کرزی تـرې لـه ار:ـه ترپـول تخنیکـه پـه 
  . بلل کی�ي) طالب پاÁ شو�( �مکه نه يش :ر�یدلی

o o يس د امریکایي یرغل له ور�ې بیا تراوسه پورې خپلې هغې پالیيس تـه 
د طالبـانو د ، چې د هی± یرغل مخالف او مجاهد غـ� بـه نـه نرشـوي، ادامه ورکوي

ویاند غ� به یوازې د Cونې لپاره په کال کې یو �ل خپروي او په سیسـت]تیک ډول 
مولو او ناکـام  ـودلو لپـاره خپلـه بـدنا، چې د طالبـانو د محکومولـو، به ه�ه کوي

Áپرانیستي جبهه :رمه وسا .  

د دې لپاره چې د o o يس له Uپو Uخه دکوم یرغل �پيل افغـان ک�یکـه یـا 
پرو:رام تر ډېره ) ستاسو غ�( o o يس خپل د، امریکا ضد مجاهد غ� پورته نه يش

وړاندې نظرونـه  دوی اوس د دې پرو:رام لپاره له، حده له ژوندۍ بDې Uخه واړاوه
کوم $یلفونونه چې پـه ، اخيل چې تر کتنې او ای�ی¶ وروسته د خپریدو بخت مومي

په هغو کې هم وروستZ درجه احتیاط نافذ شوی ترUو ، ژوندۍ بDه اخیستل کی�ي
  . Uه خپاره نه يش(!)  کوم غیر مطلوب

 o o يس چې پخوا له کومو افغان واقعیت بینه کارپوهـانو رسه مصـاحبې او
ډاک�ر روستار ، اوس هغه کارپوهان د افغانستان په مسائلو نه راغ�وي، بحثونه کول

، عبـدالکریم حقانیـار، ډاک�ـر فـاروق اعظـم، یعقـوب رشافـت، قیوم مومند، ترکی
ډاک�ر صمد حامد او�یني نور موږ تر یرغـل وړانـدې د همـدې o o يس لـه الرې 
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�کـه o بـی يس اوس د دې ، یم�ر دا لس کاله د دې کسانو غـ� ورک د، وپیژندل
  . کسانو په عوض �ینی نور ډالري صاحب نظران پیدا ک�ي دي

o o يس د لسو کلونو له تجربـې وروسـته ال هـم د طالبـانو ویانـد د هغـوی 
د o بـی يس خربیـاالن خـو اوس چـې د . حقیقي ویاند نه بلکې ادعا® ویاند بويل

م اخـيل نـو دا خنـدونکی وروسـتاړی عادي خربو په مهال هم د طالبانو د ویاند نـو 
  !!) ذبیح الله مجاهد چې �ان د طالبانو ویاند بويل( وررسه غرب:وي چې

عجیبه داده o بی يس اوس په خربي او ژورنالیستیکه برخه کې خورا رسچپه 
o o يس په $ولـه کـې د افغانسـتان پـه لراوبـر کـې د خپلـو ، دریh خپل ک�ی دی

لکه د محيل چارواکو په خـربه یـې ، ه دومره باور نه لريمؤظفو ژورنالیستانو په خرب 
همدا اوس روزانه له o o يس Uخـه هغـه خربونـه نرشـی�ي چـې خپلـو ، چې لري

  . خربیاالنو یې نه بلکې سیمیزو چارواکو o o يس ته سپاريل وي

په �ینو والیـاتو کـې خـو سـیمیز چـارواکي دo o يس د خربیـاالنو رول ادا 
ې وړاندې د هلمند وايل :الب من�ل په ر»ا ورځ دروغ وویل او ادعا Uو میاشت، کوي

یې وک�ه چې په کجکي ولسوالZ کې طالبانو د پـن�لس کسـانو Uخـه رسونـه غـوڅ 
په داسې حال کې چـې د o o يس سـیمیز خربیـال د دې پیpـې پـه اړه ، ک�ي دي

 يس o o) �کـه چـې اصـال دې پیpـې هـی± وجـود نـه درلـود( هی± باور نه درلود
  . همدغه د :الب من�ل راپور تېر ک�

ما چې له o بی يس Uخه دغه خرب اورېد او بله خوا له سیمې هم خرب وم چې 
نو که له یوې خـوا د لنـدن میشـتو o o يس ، پېpه هی± جز® واقعیت هم نه لري

والو په ناخربۍ خندا راتله لـه بلـې خـوا پـه دې هـم متاسـف وم چـې د o o يس 
لـه ) ل�یا دی( ې پیژندل شوې رسنZ خربي ارشیف په Uومره ناترسZغوندې د یو 

  . دروغو ډکی�ي
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ســبا بــه د o o يس اداره ویــاړي چــې د افغانســتان د پیpــو ژونــدی غ�یــز 
خو خلک به خرب نه وي چې هغه په یـواړخیز ډول ، تاریخي ارشیف په واک کې لري

ک له :یـ�ي عنـدیو او لطف الله مشعل او اکرم خپلوا، زمري برشي، د :الب من�ل
  . خندوونکو دروغو ډک دی

د o بـی ، دلته باید د o o يس سیمیز خربیاالن او او مرشتابه رسه جال ک�و
د دوی زیـاتره لـه ، پاک نفسه او سم خلک دي، يس سیمیز خربیاالن زیاتره ر تیني

ــه لــري چــې همــدا اوس ــرای ( هغــې خــربي پالیســZ رسه موافقــت ن o o يس ب
د عامه افغانانو غونـدې دوی هـم لـه o o يس رسه پـه ، په الره اچولې )افغانستان

دوی د دې لپاره چې د سیدعبدالرحیم غوندې له دندې ونـه ، لوی جنجال کک� دي
دوی ، اړ دي چې په سرت:و یوه Uه وویني م�ر په راپور کې بل Uه ولیکـي، ش�ل يش

ز روم لـه پـا$کونواو که غواړي چې راپورونـه یـې پـه لنـدن کـې د o o يس د نیـو 
  . نو باید ډېر په دقت ر تیا په دروغو بدل ک�ي، فل�رونو سالمت تیر يش

دا $ول حقائق Uر:ندوي چې د افغانستان لپاره د o o يس پpتو خپرونـې د 
o o يس اوس هغه o o يس نه ده پاته . پخوا په پرتله خورا ډېرې بدلې شوې دي

پـه واللـه بـه o o يس ( په مهال یوه بل ته ویل چې افغانانو به د شخ�ې او جنجال
o o يس اوس د افغان د جالل او می�انې په ر تو� کیسـه کـې ) درباندې وغ�وم

تردې چې د ن�یوالو یرغل�ـرو پـه خـالف د افغـان اولـس د ور�ینـو لسـ�ونو ، نه ده
ل �کـه o o يس اوس خپـ، عملیاتو او ح]سو له من�ه یوازې په یوه هم نه غ�ی�ي

  . $ول وخت یوازې خپلو تبلیغاÁ دروغو ته ورک�ی دی

وایي د شلمې پی�ۍ په Uلورمه لسیزه کې o o يس د جان ریت په نامـه یـوه 
نوموړي ویيل و چې کـه ، خورا مسلکي او ژورنالیستیکي اصولو ته وفادار مرش درلود

یـوازې  o o يس غواړي په ن�یواله مي�یا کې امیتازي اعتبار خپل کـ�ي بایـد چـې
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نومـوړي هغـه مهـال پـه o o يس کـې خـورا مهـم . واقعیتونوته متعهده پاته يش
برتـانوي چـارواکو ، اصالحي تحوالت راوستل خو کله چې دوهم ن�یوال جنR ونpت

جان ریت له دندې لرې ک� او په �ای یې خپل یوبل غیرمسلکي کس و$اکه نوموړي 
د جـان ریـت ، ه برخه رامن�ته کـ�هپه نام) وار رپور$نR یون¶( په o بی يس کې د

اصول یې $ول لغو کـ�ل او د املـان پـه خـالف یـې یـوه نـوې ج�ـ�ه مـاره o o يس 
  . رامن�ته ک�ه

مقـررۍ ، په افغانستان له برید وروسته چې س�ی د o o يس نوی تشکیالت
اوخربي چلند :وري داسې  کاري چې په o o يس کې یو �ـل بیـا ه]غـه پېpـه 

  . هتکرار شوي د

په o بی سې کې یو �ـل بیـا د ، موږ وینو چې o o يس بدله شوې ده، هوکې
جان ریت په قوانینو پpې ایpودل شوي دي او د افغـان اولـس پـه خـالف یـې سـرت 

خو داباید ووایو چې دې بدلون یوازې o o . تبلیغاÁ او فکري جنR پیل ک�ی دی
خـالف دo o يس د خپرونـو د يس ته زیان اړولی �که ډېـر افغانـان اوس د پخـوا 

هغـه Uـه چـې د o o ، اوریدو په �ای له خپلو مبایلونو Uخه جهادي ترانـې اوري
  . يس د دروغو په نسبت د دوی له دل او دماغ وررسه ډېره موافقه لري
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  موږ د دCمن د تبلیغا: جنs قربانیان

  ۲۰۱۴جنوري// ۱۴

کې یو شمیر غرo رسـنیو د د روان میالدي کال د جنورۍ میاشتې په لوم�یو 
چـې د هلمنـد پـه خانشـین ولسـوالZ کـې ، حکومتي چارواکو له قولـه راپـور ورکـ�

حکومتي عسکرو د سپوږمZ په نامه یوه دوولس کلنه نجلZ نیولې چې غو تل یـې 
  . په حکومتي عسکرو فدایي برید تررسه ک�ي

، امریکـا غـ� ،طلوع نیوز، يس این این، پژواک اژانس، آزادي راډیو، o o يس
چاپي او آنالین خپرونو په همدې اړه راپورونه خپـاره ، فردا راډیو او :Dو نورو غ�یزو

  . چې د $ولو د راپورونو یوازینZ منبع د هلمند والیت حکومتي چارواکي وو، ک�ل

کلنـه سـپوږمZ د ظـاهر پـه نامـه د  ۱۲په دې راپورونو کې ویل شوي وو چـې 
د دې . چې په زور یې فدایي برید ته اماده کـ�ې وه، طالبانو د یوه قومندان خور ده

ـتابه د پیpـې د وضـاحت پـه تـالش  حیرانوونکي خرب په اوریدو رسه د طالبانو مرش
د هلمنـد پـه خانشـین او نـورو نـ�دې ولسـوالیو کـې یـې پو ـتنې ، ه�ې پیل ک�ې

م�ـر د Uـو ور�ـو ، ترUو د پیpې حقیقـت معلـوم کـ�ي، :روی�نې او تالش پیل ک�
ې ه�و وروسته په یادو سیمو کې د دې پیpې هی± کوم شـواهد ونـه مونـدل پرلپس
نه خو په دې سیمه کې د ظاهر په نوم د طالبانو قومندان شتون درلـود او نـه ، شول

  . هم د پیpې د وقوع په اړه نور کوم شواهد ترالسه شول

په دې ل� کې ما خپله په خانشین کې د طالبانو د عمومي مسؤل لـه مرسـتیال 
هغه راته وویل چې د دې اوازو په مهـال زه ، ال یارمحمد رسه تفصیيل خربې وک�ېم

راډیو:انو ویل چې دا پېpه په خانشـین کـې شـوې ده خـو ، په سیمه کې موجود وم
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، موږ په خانشین کې چې هرUومره پل�نې وک�ې د دې پیpې واقعیت مو ونـه مونـد
د د ـمن یـوه تبلیغـاÁ  نو �که دې نتیجې ته ورسیدو چـې پېpـه سـوچه دروغ او

  . ډرامه ده

تردې وړاندې تیرکال هم په هلمنـد کـې والیتـي ، دا پېpه لوم�نZ پېpه نه ده
خو ، تنه  �ې وژيل دي ۱۵چارواکو ادعاء وک�ه چې طالبانو په کجکي ولسوالZ کې 

چې په اوریـدو یـې د سـیمې خلـک د ، هغې پیpې هم هی± جز® واقعیت نه درلود
  . ه حیران پاته ووراډیو:انو دروغو ت

هغه خلک چې په افغانستان کې اويس او ور�نـي جریانـات یـې د سـرت:و پـه 
�کـه ، وړاندې تیری�ي شاید د اسالم د د منانو په دغه رن�ه تبلیغاتو خطـا نـه يش

چې د من لـه نظـامي جنـR ، هغوی ته په تیرو دوولسو کلونو کې معلومه شوې ده
چې حقائق مسـخ ، اÁ جنR هم پیل ک�ی دیرسه په UنR کې په لویه پی]نه تبلیغ

  . کوي او دروغ د ر تیاوو غوندې تبلیغوي

 oم�ر هغه خلک چې د مجاهدینو په اړه خربونه یـوازې لـه راډیو:ـانو او غـر
، بعیـده نـه ده، که چیري د د من تبلیغاÁ ماهیت درک نه کـ�ي، مطبوعاتو اوري

د د من تبلیغات یې ذهن ، �يچې د جهاد او مجاهدینو په اړه په قضاوت کې تیرو 
  . په بله ک�ي او په دې ډول د لویي رسدر:مZ او ذهني :مراهZ  کار يش

دا چې په اوسنیو رشایطو کې �یني خلک د مجاهدینو په اړه د شک او تردیـد 
، چې یوازې د غرب د تبلیغاÁ جنR اثر دی، زه په ډاډ رسه ویالی شم، مفکوره لري

  . خلکو اذهانو ته غلط تصور تزریق ک�ی دی چې د مجاهدینو په اړه یې د

مجاهـدین د ، دا ډول خلک چې د مجاهـدینو پـه اړه غائبانـه قضـاوتونه کـوي
غرo تبلیغاتو په ترازو تيل او د خپلې مشاهدې پر�ای د نورو په خربو او تبلیغـاتو 

دوی بایـد د ، باید لوم�ی د مجاهدینو په اړه حقائق �انته معلـوم کـ�ي، اتکاء کوي
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اهداف او واقعي ک�نالره تـر دقیقـي مطـالعې النـدې ، مرامنامه، جاهدینو ماهیتم
ونیيس او له هغه وروسته پرته له عقدې او تعصـب Uخـه د عـدالت پـه فضـاء کـې 

  . قضاوت وک�ي

چې مجاهدین یوازې او یوازې د ن�یوالو د منانو د ، موږ په ډاډ رسه ویالی شو
المي امارت د مجاهدینو پـه خـالف دومـره د اس. پراخ تبلیغاÁ جنR قربانیان دي

چې په معارص تاریخ کې یي ساری نـه ، تبلیغات شوي او دومره دروغ ویل شوي دي
د دې تبلیغاتو اک�یت یې مطلق دروغ دي چې هـی± جـز® واقعیـت ، لیدل کی�ي
�یني نـاخربه خلـک چـې همـدا تبلیغـات اوري نـو د ر ـتیاوو :ـ]ن . هم نه لري

  . همدې امله د مجاهدینو په حق کې غائبانه قضاوت کوي ورباندې کوي او له

دلته به �ینې داسې موضوعات ذکر ک�و چې د هغو په رابطه واقعیت یـو Uـه 
  . خو تبلیغات بل ډول کی�ي، دی

د من له تیرو دوولسو کلونو راهیسې تبلیغات کوي چې مجاهدین له : لوم�ی
د نجونو پـه مـخ تیـزاب ، و�ويمکتبونه س، عرصي علومو او مکاتبو رسه جوړ نه دي

  . شیندي او ماشومان له علم او معرفت Uخه محروموي

دا تبلیغات په داسې حال کې جریان لري چې همدا اوس د مجاهدینو ترتسلط 
الندې $ولو سیمو کې مکاتب پرانیستي دي او حتی تر  اري سیمو پـه  ـه نظـم او 

رس] لـه  ـوون�یو رسه د  مجاهدینو. ضبط رسه په کې تعلیمي بهیر په مخ درومي
مخالفت تبلیغات رد ک�ي دي او له معارف Uخه یي خپل مالت� مکررا اعـالن کـ�ی 

مجاهدینو تراوسه د هی± مکتب سو�ول نه دي تایید ک�ي بلکې همیشه یـي د . دی
د شا:ردانو مسموموونکي او د نجونو په مخ تیزاب شـیندونکي ، مکاتبو سو�وونکي

خــو لــه دې ، ســتخباراÁ کارکنــان معــريف کــ�ي ديجنایــت کــاران او د د ــمن ا
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واقعیت رسه رسه ال هم �ینـي نـاخربه خلـک بـاور لـري چـې مجاهـدین د معـارف 
  . د منان دي

د من تبلیغات کوي چې مجاهـدین لـه کوچنیـو ماشـومانو Uخـه پـه : دوهم
دوی په هلمند کې د سپوږمZ په نامه د نجلـZ دروغجنـه ، ج��ه کې استفاده کوي

په داسې حال کې چـې اسـالمي ، د همداسې یوې پیpې په تو:ه تبلیغ ک�هډرامه هم 
امارت په خپيل کاري الئحه کې په Uر:ندو $کو مجاهدینو ته لیکيل چې کـم عمـره 
�وانانو ته چې ږیره یي نـه وي راغلـې اجـازه نشـته چـې پـه جهـادي :روپونـو کـې 

  . خدمت تررسه ک�ي

وي چـې مجاهـدین د عرصـي د مجاهـدینو پـه اړه د ـمن تبلیغـات کـ: دریم
دا . ساینس او پرمختR د منان دي او دا ډول فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي، علومو

په داسې حال کې چې د اسالمي امارت زعیم همیشه په خپلو فرمانونو کې د عرصي 
د هغـوی د فعـالیتونو سـتاینه یـي ، علومو زده کوونکي او محصلین تقدیر ک�ي دي

هدینو حتی الوسع ه�ه کـ�ې چـې د دینـي علومـو غونـدې دغه ډول مجا، ک�ې ده
ـاÁ . عرصي تعلیم ته هم وده ورک�ي همدا اوس مجاهدین عمـال پـه نظـامي او نرش

برخو کې له پرمختللیو وسایلو استفاده کـوي او ساینيسـ پرمختـR د مسـل]نانو د 
 م�ر له دې $ولو حقائقو رسه رسه �یني خلک د د من په، پیرشفت لوی عامل بويل

  . تبلیغاتو غولیديل او مجاهدین عقب :رایان بويل

، د من د خپلې پراخې می�یا په توسط دا خـربه خـورا ډېـره تبلیغـوي: Uلورم
چې د امریکا په ضد جن�یدونکي مجاهدین یوازې د :اونـ�یو هیوادونـو پـه تیـره د 
پاکستان او ایران د :�ـو لپـاره مبـارزه کـوي او د دوی پـه بـاور مجاهـدین د دغـو 

  . یوادونو اجیران ديه
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امریکایي . دا تبلیغاÁ ډن�وره خورا خندوونکې او له معقولیت Uخه عاري ده
، په موږ جهاد فرض عـین :ر�یـدلی دی، کفري �واکونو زموږ په هیواد یرغل ک�ی

، ک�اوونـو، مجاهدینو په ډېـرو سـختو رشایطـو کـې پـه تـش الس هـر ډول سـتونزو
او د کفر په خالف یي یوازې د دیني مسـؤلیت  شهادتونو او مشکالتو ته �ان ورک�ی

م�ـر د ـمن وایـي چـې مجاهـدین دغـه تکـالیف د ، په اساس جهاد پیل کـ�ی دی
  . :اون�یو ملکونو لپاره تیروي

چې Uوک دې د کوم پـردي ملـک د :�ـو پـه ، آیا کوم انسا� عقل به دا ومني
زندانونـه او ، شـهادتونه، هجرتونـه. خاطر دومره سخته او ستونزمنه مبـارزه وکـ�ي

کـه د دینـي ، دا خـورا خنـدوونکی منطـق دی، طاقت فرسا مشقات دې قبول ک�ي
هی�وک دومره ست�ي کوونکي مقاومـت تـه اوږه ، فرضیت او مسؤلیت خربه نه وي

  . نه يش ورکوالی

نو مادیـات ، که چیرې په دې مبارزه کې د دنیوي مادي :�و خربه مطرح وای
پاکسـتان او ایـران خـو د ، ه امریکا رسه ډېـري دياو پیسې خو د هر چا په نسبت ل

چې خپل اوسیدونکي نه يش م�والی او امریکـا بیـا ، دریمې ن�ۍ غریب ملکونه دي
کـه چیـرې خـربه د . ن�یوال سوپر پاور دی چې له $ولـو ملکونـو رسه مرسـتي کـوي

 م�ر دا چې مجاهدین په، نو مجاهدینو باید د امریکا غالمي ک�ي وای، مادیاتو وای
معلومه خربه ده چې دلتـه یـوازې ، تش الس او وږې :ې�ه د امریکا په ضد جن�ی�ي

د اللـه ، مجاهدین یوازې الله تعالی ته �ان مسؤل بـويل، د الهي رضا خربه ترمنh ده
  . تعالی په فرمان د دین له د منانو رسه جهاد کوي

ې هغه مجاهدین چې د امریکا او شـوروي غونـدې فرعـو� زبر�واکونـو تـه یـ
زندان او شهادت یې قبول ک� خو د رشق او غـرب غالمـي یـي ، مرګ، رس$ی¶ نه ک�
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د هغوی په اړه هی�کله دا :ومان نه يش کیدالی چې د کوم :اونـ�ي ، قبوله نه ک�ه
  . ملک د غالمZ رسZ دې غاړې ته واچوي

هغه ناخربه خلک چې د مجاهـدینو پـه اړه د د ـمن د داسـې تبلیغـاتو  ـکار 
چـې آیـا د د ـمن دغـه ، په رډو سرت:و و:وري، رت:ې خالصې ک�يشوي دي باید س

کـه دوی پـه دا ډول . راډیویي ادعاوې واقعیت لري او که هسې پـوچ تبلیغـات دي
، موضوعاتو کې د حقیقت ل�ه وک�ي او له پیش قضاوتونو پرته اوضـاع تحلیـل کـ�ي

ېـر سـوالونه موږ باوري یو چې حقیقت ته به ورسی�ي او د مجاهدینو په اړه به یې ډ
  . په خپله �واب يش

عام افغانان او ن�یـوال بایـد د غـرب مطبوعـاÁ تبلیغـات پرتـه لـه پل�نـې او 
، دوی چې د هرې خربې په اړه د غرo مطبوعاتو تبلیغـات اوري، رو انتیا ونه مني

لوم�ی باید د همغې پیpې په اړه پل�نه وک�ي ر ـتیا او دروغ یـي �ـان تـه معلـوم 
  . وسته ورباندې قضاوت وک�يک�ي او له هغه ور 

مقصـد یـي دا دی چـې ، انسان ته چې الله تعالی عقل او د تحلیل قـوه ورکـ�ې
زمـوږ . مالمت او سالمت رسه تفکیک کـ�ای يش، ر تیا او دروغ، باید حق او باطل

منطقـوي او ، غرo د ـمنان چـې د خپلـو دروغـو د خپرولـو لپـاره یـې پـه ن�یوالـه
ه�ه کوي مشهود حقائق مسـخ ، Z جوړې ک�ي ديهیوادنZ سطحه o شمیره رسن

له ر تیاوو دروغ او له دروغو ر تیا جوړ ک�ي او په دې ډول خپلو تبلیغـاÁ ، ک�ي
  . اهدافو ته ورسی�ي

چـې پـه ، په دغسې فضا کې د هـر عاقـل او هو ـیار شـخص مسـؤلیت دا دی
Zخه �ان وژغوري او حقـائق پـه رو ـ، :مراهU او شکوکو کې له وقوع Zانه بدبین

  . سرت:و �انته معلوم ک�ي
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  شیطا� رسن< و پیژنئ

  ۲۰۱۴می/ /۱۴

ُنـوا أَْن تُِصـيُبوا : الله تعالی فرمایي َها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن َجاءَُكْم َفاِسٌق ِبَنَبإٍ َفَتَبيَّ َيا أَيُّ
  آیت  ۶الحجرات  – َقْوًما ِبَجَهالٍَة َفُتْصِبُحوا َعَىل َما َفَعْلُتْم نَاِدِم&َ 

که یو فاسـق سـ�ی Uـه خـرب درتـه راوړي نـو  ـه پل�نـه ! اې مؤمنانو: ترجمه
هسې نه چې کوم قوم ته په ناپوهZ رسه Uه رضر ورسوئ چې بیا به په خپلو ، وک�ئ

  . ک�و پpی]نه شئ

  ! مسل]نانو ورو»و

، خـو ابـزار، زموږ او ستاسو پـه خـالف د غـرب د پيـل شـوي جنـR هـدف یـو
د مسل]نانو په خالف د دې جنR یو ډ:ـر د ، ډېري دي محاذونه او طریقې یې خورا

غربیانو د مسل]نانو د مغزشـویZ لپـاره پـه پراخـه کچـه ، مي�یا او رسنیو ډ:ر دی
چې د مسل]نانو په خپلـو ، آنالین او غ�یزې رسنZ جوړې ک�ي دي، تصویري، چاپي

  . ژبو ورته شپه ورځ اسالم ضد تبلیغات کوي

ترUو چې Uـوک ، ده) دشمن شنايس( یا یو لوی رازپه مبارزه او جهاد کې د بر
، ابزارو او فریبونـو یـې خربنـه يش، سن�رونو، دسیسو، له مکرونو، د من ونه پیژ�

امکان نه لري چې لـه تعـرض او رضر Uخـه یـې پـه امـان پاتـه او یـا وررسه متقابـل 
  . مناسب چلند وک�ي

، کلتــوري، مينـن ســبا د مســل]نانو لپـاره لکــه Uــومره چـې د د ــمن د نظــا 
همـدومره د ، اقتصادي او فکري یرغلونـو پیژنـدل او وررسه مقابلـه کـول رضور دي
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تـر ، د من د تبلیغاÁ او می�یایي جال پیژندل هم د هر مسل]ن سرت مکلفیـت دی
Uو د د من له شیطا� تبلیغاتو Uخه په امان پاته يش او د د من د تبلیغاÁ یرغل 

  . له سمبال واويسپه وړاندې د رو انه فکر په وس

چاپي مطبوعات :ورو یا نورې رسـنZ ، نن سبا چې موږ کومې راډیو:انې اورو
، بې له دې چې تحلیل یي کـ�و، له زیاتره رسنیو Uخه چې کوم خرب واورو، تعقیبوو
په داسې حال کې چه دغه رسنZ به زموږ له د ـمنانو رسه تـ�او لـري او د . منو یې

نو بنـاء کـه مـوږ . اتو وظیفه وررسه سپارل شوي وياسالم په ضد به د منظمو تبلیغ
نـو ډېـر ، §ویلونکي او تـ�او رامعلـوم نـه وي، د هغو اهداف، دغه رسنZ ونه پیژنو

امکان دی چې د د من د شیطا� تبلیغاتو په دام کې ایسار شـو او د ـمن مـو پـه 
  . العلمZ کې ماغزه راومین�ي

چـې ، و تـه معـريف کـ�وپه دې لیکنه کې کو Ì کوو �یني هغه رسنZ تاسـ
خلک ورته د بې طرفه او صادقو رسنیو پـه نظـر ، زموږ په خلکو کې ډېر شهرت لري

په داسې حال کې چې دغه رسنZ د اسـالم لـه د ـمنانو رسه تعلـق لـري او ، :وري
هغوی یوازې د اسالمي امت په ضد د تبلیغاÁ جنR او د مسل]نانو د تیرایستلو په 

  . خاطر جوړي ک�ي دي

  ) VOA( ريكا شيطاني رسنۍد ام

د امریکا د متحده ایاالتو حکومت د اسالمي امت په ضد د ج��ې په الره کـې 
Áایجـاد کـ�ي دي، تر $ولو ډېرې صـو Zلـه دې جملـې د ، تصـویري او نـورې رسـن

چـې پـه فـاريس ، په نامه خربي اداره ده VOAامریکا تر $ولو سرته راډیويي اداره د 
pتو کې ورته د امریکا غ� وایيکې صدای امریکا او په پ . 
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پـه ، دغه راډیوي اداره د دوهمې ن�یوالې ج��ې په مهال لوم�ی �ـل جـوړه شـوه
 ۱۹۵۳او پـه ، میالدی کې دا راډيو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته انتقال شـوه ۱۹۴۵
دې رادیـو . په نامه د امریکا د اطالع رسانZ د اژانـس ملحقـه وبلـل شـوه USIAکې د 
میالدی کې چـې د  ۱۹۹۵په ، نیمه پی�ۍ د همدې ادارې تر نظارت الندې کارکاوهکابو 

په نامه واحده اداره رامـنh تـه  BBGدرستو امریکایي تبلیغاÁ ادارو د انسجام لپاره د 
همدا اوس دا رادیو چـې خپرونـې یـې ، شوه امریکا غ� رادیو یي هم یوه برخه و:ر�يده

هربي کی�ي مرکز ي دفرت یـې پـه واشـن��ن کـې سازمان له خوا په ډېر دقت ر  BBGد
Z:اینـدC ـېD: راډیـویي ستیشـنونه او ، دی او د ن�ۍ په نورو ډېرو هیوادو کـې هـم

  . خربن�اران لري

د صــدای امریکــا پــه نامــه امریکــایي راډیــويي اداره لــه Uــو لســیزو راهیســې د 
کلونو کـې یـې د  افغانستان لپاره په پpتو او دري راډیويي خپرونې لري او په وروستیو

صدای امریکـا د امریکـا د ، افغانستان لپاره لن�ې تیلویزو� خپرونې هم پیل ک�ي دي
، ساعته د ن�ۍ په بیالبیلو ژبـو خپرونـې لـري ۲۴چې ، حکومت ن�یواله رسمي راډیو ده

دوی پــه خپرونــو کــې یــوه رسمقالــه لــري چــې د امریکــا د حکومــت رســمي پالیيســ 
ادo او ذوقي پرو:رامونه لـري چـې د ، خربي، سې سیايسUر:ندوي او له هغه پرته دا

دوی کو ـÌ ، امریکایي مقاماتو په مخامخ قومنده یې اجن�ا او Uرن�والی $اکل کیـ�ي
رسه له دې چـې ، کوي په خپلو خپرونو کې د �ان درنه او د مسل]نانو سپکه بیان ک�ي

نـوم خـربي اداره پـه  م�ر د صدای امریکا پـه، �انونه ظاهرا بې طرفه او ر تیني بويل
چې مسل]نان یې ، ن�یواله کچه له سرتو دروغجنو او رشیرو رسنیو Uخه شمیرل کی�ي

  . باید په خربو او غلطو تبلیغاتو باور ونه ک�ي

  آزادي راډيو كه د بې بندوباري راډيو 

امریکایان په صدای امریکا رسبیره د اروپا د چک جمهوریت پـه مرکـز پـراګ 
دغه شـیطا� تبلیغـاÁ اداره ، امه یوه سرته تبلیغاÁ اداره لريپه ن RFE/RLکې د 
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چې په ن�ۍ د امریکایي میـ�یایي راج چلولـو او امریکـایي فکـري جنـR د کامیابـه 
  . ژبو خپرونې لري ۲۸هیوادونو لپاره په  ۲۱د ، کولو لپاره جوړه شوې ده

د جن�ـي  چې همیشه ترینه، دغه راډیو ته �که د امریکا جن�ي راډیو ویلی شو
په کـوم هیـواد چـې امریکـا نظـامي یرغـل پیلـوي ، وسیلې په حیث استفاده کی�ي

کلـه چـې . وررسه دا خربي اداره د ه]غه هیواد په ژبه تبلیغـاÁ جنـR هـم پیلـوي
وررسه سمدستي همدې ادارې د افغانستان لپاره په ، امریکا په افغانستان برید وک�

ورپسـې کلـه چـې ، مـه خپرونـې پیـل کـ�ېپpتو او دري ژبـه د آزادي راډیـو پـه نا
پـه نامـه ) عراق الحـر( همدې ادارې د عراق لپاره د، امریکایانو په عراق حمله وک�ه

  . �ان��ې راډیويي خپرونه پیل ک�ه

د امریکـا لـه ، آزادي راډیويي خپرونه چې د امریکایي کان�رس رسه تـ�او لـري
په پراخه فکري ج��ه کې  چې د مسل]نانو په خالف، سرتو شیطا� رسنیو Uخه ده

د چــک جمهوریــت پــه پــراګ کــې د دې شــیطانZ رســنZ لپــاره پــراخ ، الس لــري
امریکایان د ډالرو په مقابل کې د ن�ۍ له مختلفـو سـیمو ، تاسیسات جوړ شوي دي

، Uخه خربیاالن او نطاقان له خپلو کورنیو رسه خپل دې تبلیغـاÁ مرکـز تـه نقلـوي
امریکایـانو ، اسالمي اولسونو په خالف ج��ه وکـ�يترUو ورباندې له همدې �ایه د 

له افغانستان Uخه هم :Í شمیر پpتو او دري ژo خربیاالن او لیکـواالن لـه خپلـو 
کورنیو رسه پراګ ته یووړل چې اوس شپه ورځ د خپـل مسـل]ن اولـس پـه وړانـدې 

  . غلط تبلیغات کوي او د امریکایانو په فرمایش تبلیغاÁ ج��ه پرمخ وړي

پـه خلکـو ، ساعته خپرونې لري ۱۲دي راډيو چې په افغانستان کې هره ورځ آزا
، کې یې ډېر شهرت موندلی او ناخربه خلک ورته د بې طرفه راډیو په سرت:ه :ـوري

په داسې حال کې چې دا د امریکایانو یوه جن�ي راډیو ده چې یوازې د یوه لن�مهاله 
ره رامن�تـه شـوې ده او یـوازینZ ماموریت یعني د افغانستان د ج��ې د پاللو لپـا
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خلک بې الره ، اسالم وروسته پاتې  ودل، تخریبول، موخه یي د مسل]نانو تیرایستل
  . کول او د کفر په :�ه تبلیغات کول دي

د آزادي راډیو له نوم Uخه  کاري چې دا د امریکایانو د ن�یوال فکري اعتقـاد 
وه معناوې لري چې یـوه یـې حریـت آزادي د، لیربالیزم د تبلیغ لپاره جوړه شوې ده

مـيل او ، یا استقالل او دوهمه یې هم فردي آزادي / لیربالیزم یعنـي لـه $ولـو دینـي
. وجدا� قیودو Uخه �ان خالصول او د حیواناتو غوندې بې بندوباره ژوند کول دي

امریکایان او نور غربیان د آزادۍ په دوهمه معنی عقیـده لـري او د یـومخیزې بـې 
دوی دغه راډیو هم پـه ، ۍ یا لیربالیزم لپاره یي سرته مبارزه رشوع ک�ې دهبندوبار 

، همدې اساس په آزادي راډیو نومولې چې په ان�لیيس کې ورته لیرب$ـي راډیـو وایـي
زمـوږ پـه ) لیربالیـزم( دوی غواړي د دې راډیو په تبلیغاتو رسه خپل منحوس کلتور

، ه الرې پرلپسـې د اسـالمي عفـتلـه همـدې املـه د دې راډیـو لـ، هیوادوالو ومني
او حجاب په ضد تبلیغات کوي او په ډا:ه وایي چې آزادي راډیـو د دینـي ، درنpت

د دیني تعصب په خالف مبـارزه دا معنـی چـې دوی ، تعصب په خالف مبارزه کوي
هی± دین په رسمیت نه پیژ� او کو Ì کوي چې خلک لـه دینـي قیـودو آزاد او د 

  . آزاد ژوند ته سوق ک�ي حیواناتو غوندې یومخیز

آزادي راډیــو د مجاهــدینو او اســالمي حرکتونــو پــه خــالف هــم ســخت پــوچ 
چـې یـوازې ، د دې راډیو کارکوونکي متعصب او سیکولر کسـان دي، تبلیغات کوي
له کفر . نور د عاداتو او اخالقو په لحاظ په بشپ� ډول امریکایان دي، په ژبه افغانان

لـومی�ي چـې لـه خپلـو کورنیـو رسه د امریکایـانو پـه رسه د دوی اخالص له دې مع
تبلیغاÁ مرکز کې اويس او خپل $ول ژوند یي د امریکـایي کفـر خـدمت تـه وقـف 

مسل]نان باید آزادي راډیو د امریکا د یوې جن�ي راډیو په حیث وپیـژ� ، ک�ی دی
  . او هی�کله یي د تبلیغاتو تر اثر الندې رانيش
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دآزادي ، د فردا راډیو په نوم دایران لپـاره خپرونـې آزادي راډیو په فاريس ژبه
او د مشال راډیو په نوم د پpتونخوا د قبایيل سیمو لپـاره ، په نوم د تاجکستان لپاره

چې د $ولو عمده هدف د اسالم تخریب او د امریکـایي o دینـي ، هم خپرونې لري
  . فکر لپاره تبلیغات دي

BBC  دانګلستان لويه تبليغاتي اداره  

BBC چـې ، د بریتانوي امپراطورۍ د مهال یوه لویه او ن�یواله خربي اداره ده
پخوا یي یوازې راډیويي خپرونې درلودې م�ر اوس تیلویزو� او آنالین خپرونې هم 

مـیالدي کـال  o o۱۹۲۲ يس چـې مرکـزي دفـرت یـې پـه لنـدن کـې دی لـه . لري
نکې په حیـث پـه ن�یوالـه راهیسې د ان�لستان د حکومت د رسمي تبلیغاتو د خپرو 

دا اداره د ان�لستان د ملکې لخوا د $اکل کیـدونکي پـالوي ، کچه پراخ فعالیت لري
لخوا کنرتولی�ي او بودیجـه یـې �کـه د ان�لسـتان د بهرنیـو چـارو د وزارت لخـوا 

چې دغې ادارې ته د ان�لیس د بهرنZ ت�الرې پـه تطبیـق کـې د یـوه ، ورکول کی�ي
  . کی�يمهم مرکز په حیث کتل 

په همدومره ژبو ان�رني�ي ، ن�یوالو ژبو راډیويي خپرونې لري o o۳۳ يس په 
o o يس چې د نورو غرo رسـنیو ، پا»ې او په :Dو ژبو تیلویزونې خپرونې هم لري

لـه لویـه رسه د ، په نسبت تریوه حده د خپل متبوع حکومت له اغیـزو خپلواکـه ده
  . پرمخ وړلو لپاره جوړه شوې رسنیزه اداره ده ان�لستان د رسمي تبلیغاÁ پالیسZ د

دا راډیو هم یوه له هغو رسنیو ته چې خصوصا د اسالمي فکر پـه خـالف خپلـه 
ظاهرا �ـان بـې طرفـه بـويل خـو پـه ، تبلیغاÁ ج��ه په ډېر مهارت رسه پرمخ وړي

  . حقیقت کې د غرo سیکولر نظریاتو لپاره شپه ورځ تبلیغات کوي
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مریکایانو له یرغل وروسته دې راډیو نـه یـوازې د افغانسـتان په افغانستان د ا
بلکې په پpتو او فاريس ژبـو یـې تیلـویزونې ، لپاره راډیویي خپرونې زیاتې ک�ي دي

) بـرین واش( o o يس کو Ì کوي افغان �وان نسـل. خپرونې هم پیل ک�ي دي
ې لپـاره د د همـد، د اسالمي فکر په �ای لیربال غرo تصورات ورداخل ک�ي، ک�ي

Zحجاب o ،الرۍ نورو موضوعاتو ته خورا ډېره ملن ، جنيس اختالط o ډمتوب او د
وهي او په مکرر ډول یې په په تصویري او غ�یزې راپورونو کې نرشـوي ترUـو زمـوږ 

  . اولس وررسه عادي ک�ي

دې راډیو په دې وروستیو کـې پـه کنـدز کـې د ارشاف املـدارس پـه نامـه د 
چـې ، ې په خالف خورا له کینې او حسده ډک راپور جوړ ک�ی ونجونو د یوې مدرس

نه یوازې د مدرسې بلکې د اسالم او اسالمي تعلی]تو Uر:ند سپکاوی یې هم په کې 
  . ک�ی و

o o يس راډیـو د مجاهــدینو پــه خــالف هـم خــورا لــه کرکــې ډک راپورونــه 
کتل يش او په دې رسنZ ته باید د ان�لیس د یوې شیطا� رسنZ په نظر و ، خپروي

  . تبلیغاتو یې باور ونه يش

  نورې شيطاني رسنۍ 

له یادو شویو مشهورو غرo رسنیو سوا د ن�ۍ او په افغانستان په کچه نـورې 
Áشـته چـې غربیـانو زمـوږ د ، تصویري، هم خورا ډېرې صو Zچاپي او آنالین رسـن

  . مغزشویZ لپاره جوړې ک�ي دي

پـه افغانسـتان کـې پـه لسـ�ونو ایـف  د ان�رنیوز په نامـه یـوه غـرo مؤسسـه
ور�پا»ې او ان�رني¶ پا»ې §ویلوي ترUو د اسالمي فکر په خـالف ، مجلې، راډیو:انې

همدا اوس چې په پالزمینه کابل او نورو لویو  ارونو او د هیواد په . تبلیغات وک�ي
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ې اک�ه یـ، چاپي او تیلویزو� رسنZ :ورو، مختلفو والیاتو کې :Dې ایف راډیو:انې
د ، بلکې تر غرo شـیطا� ادارو پـورې ملحقـې دي، افغا� او اسالمي ریpه نه لري

د هغوی لخوا استخدام شوي او د هغوی له پرو:رام رسه سم ، هغوی لخوا§ویلی�ي
  . تبلیغاÁ ج��ه پرمخ وړي

راډیو:ـانې د دې  ۱۷۰تیلویزونونـه او  ۸۱همدا اوس غربیانو په افغانستان کې 
په دې رسنیو کې ظاهرا زمـوږ ، چې د دوی په :�ه تبلیغات وک�ي لپاره :]ريل دي

پرو:ـرام او سـوژه ، م�ـر پیسـې. زموږ په ژبو خپرونـې کـوي، خپل خلک ناست دي
  . ورته د غرo شیطا� ادارو لخوا ورکول کی�ي

یـک او نـورو غونـدې تیلـویزو� چینلونـه هغـه ، اریانـا، له دې جملې د طلوع
و تبلیغاÁ بنس�ونو رسه پېیيل دي او د هغوی لپـاره د اداري دي چې د غرب د سرت 

  . فکري جنR ورسپارل شوې دنده پرمخ وړي

فرانسې او :Dو نـورو هیوادونـو ، په یادو شویو محيل رسنیو رسبیره د جرمني 
او شـپه ورځ ل�یـا دي د ، په شمول نور غرo هیوادونو هم ن�یوالې راډیو:ـانې لـری

اسـالمي فکـر او اسـالمي §ـدن پـه ، سـالمي تعلـیما، اسالمي نظام، رشیعت، جهاد
  . خالف تبلیغات کوي

  مهمه خبره  

چـې کـه ، د کفري رسنیو تبلیغات د یو سرت او خطرناک توپـان حیثیـت لـري
وررسه په سمه تو:ه چلند او مقابله ونه ک�و زموږ لپـاره خطرنـاکې پـایلې درلـودلی 

چـې د ، مبارزې  ـه الره دادهد د من د دې شیطا� تبلیغاتو په مقابل کې د . يش
دوی ته باید د اسالم ضد او د منو رسـنیو پـه ، دغو شیطا� رسنیو ماهیت وپیژنو

که دغه رسـنZ د مجاهـدینو . سرت:ه و:ورو او هی± خربه یې په پ�و سرت:و ونه منو
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باید ویـې نـه ، په ضد تبلیغات کوي یا کوم بل اسالمي ارز ت تربرید الندې نیيس
  . د من د مکارانه شیطا� دروغو په نظر ورته و:وروبلکې د د ، منو

متاسفانه دمسل]نانو د ضعف او کافرو د منانو د ن�یـوالې برالسـZ لـه املـه 
وضعیت داسې جوړ شوی چې مسل]نان نيش کوالی په متقابلو باملثله تبلیغاتو رسه 

چـې �که واقعي مسل]نان دې ته نه پریpودل کی�ي ، د کفارو تبلیغات خنثی ک�ي
له همدې امله اوس په ن�یواله کچه . په ن�یواله کچه لویې خربې ادارې جوړې ک�ي

د د من د دغو تبلیغـاتو یـوازینZ مقصـد د ، د د منانو یوطرفه تبلیغات روان دي
که غواړو د د من ، تیرایستل او د غرo فکر په رنR رن�ول دي، مسل]نانو :مراهي

که مـو ، تبلیغاتو له اثرپذیري یې �ان وساتو باید د، دغه شیطا� هیله نامراده ک�و
د د من د تبلیغاتو له اثرپذیري �ان وساته نو معنی یـې داده چـې د د ـمن $ولـه 

  . تبلیغاÁ پروسه مو له ناکامZ رسه مخامخ ک�ه

که د افغانستان په سطحه ووایـو نـن سـبا د اسـالمي امـارت د مجاهـدینو پـه 
کلـه وایـي ، غ� خورا زهرجن تبلیغات کوي خالف د د من بیالبیل مطبوعات په یوه

کلـه وایـي مجاهـدین ، مجاهدین د پاکستان او نورو هیوادونو د :�و لپاره جن�ی�ي
او کله وایي چـې مجاهـدین د  کلینکونه او رسکونه ورانوي، مکاتب، عام خلک وژ�

  . یوه قوم رسه ت�او لري او له نورو اقوامو رسه تعصب لري

ل ایـ]� فراسـت پـه مقتضـا د د ـمن دغـه $ـول مسل]ن اولـس بایـد د خپـ
د دې په �ای چې د د من په تبلیغاÁ شیطا� . تبلیغات نادیده او ناشنیده وبويل

بایـد پـه خپلـه سـرت:ې ، دام کې واقع يش او مجاهدین د د من له سـرت:و ووینـي
و لوائح ا، اهداف، د مجاهدینو او اسالمي امارت په اړه په خپله پل�نه وک�ي، وغ�وي

د Uـه لپـاره جن�یـ�ي او Uـه ، د کـوم �ـای دي، چـې Uـوک دي، ک�نې یې و:وري
  ؟؟؟؟ غواړي
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تعصبونو او غـرض ، پیش قضاوتونو، که دوی د د من د تبلیغاتو له اثرپذیرۍ
د هغـوی ت�ـالرې او فعالیتونـه ، اندیشZ پرته یوازې د انصاف له عینکو مجاهـدین

اسالمي وطن تر $ولـو وفـادار زامـن نو وبه ویني چې مجاهدین واقعا د دې ، و:وري
اسـالمي ، یوازینZ ارمان یې د الله تعالی په �مکه د الهي نظـام برپـا کـول دي، دي

اصولو ته په کلکه ژمن دي او $وله ه�ه یي داده چې خپل اولس هـم پـه دنیـا کـې د 
  . اسالمي نظام په نعمت ونازوي او هم یې د آخرت د سمیدلو غم وخوري

ې د مجاهدینو ماهیت او حالت په خپلو سرت:و و:ورئ نو په داسې حال کې چ
د هرUه په بـاره کـې بـه مـو سـرت:ې ، $ولې تبلیغاÁ پردې به مو له سرت:و لري يش

چې بیابه د د من د شیطا� رسـنیو غرضـونه او مرضـونه ، رو انه او فکرسا� يش
  . ډېر  ه تشخیصوالی شئ

من شیطا� رسنZ او د هغـوی چې د د ، لوړو حقائقو ته په پام رسه ویلی شو
خربیـاالن د هغــو فاســقو خـرب راوړونکــو مثــال لـري چــې اللــه تعـالی یــي د ســورة 

. الحجرات په شپ�م آیت کې د خرب د پل�لو او په پ�و سرت:و د نه منلو امر ک�ی دی
د قرانکریم د حکـم پـه اسـاس دا د هـر مسـل]ن دینـي مسـؤلیت دی چـې د دغـو 

، یاالنو خربونه او تبلیغـات پـه پ�ـو سـرت:و ونـه منـيشیطا� رسنیو او فاسقو خرب
ترUو چې د ملر غوندې ورته واضحه شوي نه وي او په کره دالئلو ورته کوم حقیقـت 

  : �که الله تعالی فرمایي، نه وي معلوم شوی باید له منلو یي پرهیز وک�ي

ـِذيَن آَمُنـوا إِْن َجـاءَُكْم َفاِسـٌق ِبَنَبـإٍ َفَتبَ  َهـا الَّ ُنـوا أَْن تُِصـيُبوا َقْوًمـا ِبَجَهاَلـٍة َيا أَيُّ يَّ
  آیت  ۶الحجرات  –َما َفَعْلُتْم نَاِدِمَ&  ٰ◌ َفُتْصِبُحوا َعَىل 

که یو فاسـق سـ�ی Uـه خـرب درتـه راوړي نـو  ـه پل�نـه ! اې مؤمنانو: ترجمه
هسې نه چې کوم قوم ته په ناپوهZ رسه Uه رضر ورسوئ چې بیا به په خپلو ، وک�ئ

  ) صدق الله العظیم. (ئک�و پpی]نه ش
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  د تبلیغا: جنs نوې -په

  ۲۰۱۱فربوري// ۴

دا Uو ور�ې د د ـمن د عمـومي اړیکـو او معلومـات ورکولـو لـه ادارو Uخـه 
Uـو ور�ـې . ډراماتیک او رسه ورته خربونـه رسایـت کـوي، مطبوعاتو ته بیخي نوي

تو:ـه لـه  چې دغه والیت یـې پـه بشـپ�ه، وړاندې د کندز امنیه قومندان اعالم ک�ه
او په درستو ولسوالیو کې یې خپلې سل�ونه ملیشـې �ـای ، مجاهدینو آزاد ک�ی دی

په دې رسبیره له تیـرو Uـو ور�ـو راهیسـې پـه ور�نـZ شـکل د . په �ای ک�ې دي
آیساف له مطبوعاÁ دفرته د هیواد په مختلفو سـیمو کـې د مجاهـدینو د نیولـو او 

  . وژلو متحداملال ابالغیې نرشی�ي

د د ـمن د بیالبیلـو مقامـاتو لـه خـوا ، ن که مطبوعاÁ رس$کي و:ورئهمدا ن
  . خورا هیpونکې او خنداورې ادعا:انې مطبوعاتو ته ابالغ شوي دي

چـې د ملیشـو جوړولـو ، ــ ج¦ال پی�رایس د رولینR سـ�ون مجلـې تـه ویـيل
نـې د افغانستان په ډېرو سیمو کې السته راوړ ، سرتاتیژی یې په بریالیتوب روانه ده

  . لري او په راتلونکې کې د طالبانو شکست تضمینوالی يش

ــ دنا$و یوه بل مرش ډ:رمن مایکل لـوس هـم د پی�ـرایس پـه چـم خوشـبیني 
د ده په فکر د کابل د ادارې د وسلوالو �واکونو روزنه  ـه پـرمخ �ـي ،  کاره ک�ې

  . او:Í رستیري یې ج��ې ته تیار ک�ي دي

ج¦ال ادم سـمیت هـم خپـل د مـايف الضـمیر  ــ په همدې ورځ د نا$و یوه بل
نوموړي بیا د خپل باور او ا$کل لـه مخـې ویـيل چـې مجاهـدین د ، اظهار ک�ی دی

  . پیسو له کمي رسه مخامخ دي
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ــ د کابل د ادارې استخباراÁ ویاند لطف الله مشعل خو چـې لـه Uـه مـودې 
له کومې ور�ـې  ،راهیسې له خربیاالنو رسه د مخامخیدو له دری�ه غور�ول شوی و

چې په دې نوې وظیفه $اکل شوی هره ورځ خربیاالن ور دعوتـوي او د خپلـو السـته 
نوموړي د تیرو ور�و په شان نن هـم ، راوړنو په اړه ورته داستانونه او کیسZ بیانوي

لـه یـوې خـوایې د کابـل پـه جومـاتونو کـې فـدایان او ، دوه سرتې دعوې ک�ي دي
بلې خوا یې پـه همـدې ورځ د کابـل د تیـرې اونـZ د  بارودي واسک�ونه نیويل او له

  . استشهادي برید عاملین هم الس په لستو»ي :یر ک�ي دي

امریکایان او کور� اجیران یې دا ادعا:انې او د بریالیتوب الپې داسـې مهـال 
چې افغانان ظاهرا د افغانستان په پو�ي او امنیتي وضعه کې کـوم د پـام وړ ، کوي

د هیواد په لراوبر کې هاغـه د چـا خـربه ه]غـه اسـ]ن دی ، وینيتغیر او تبدل نه 
او نه هم ، نه د د من له خوا کوم فوق العاده عملیات ترسرت:و شوي، ه]غه �مکه

ژمی چـې طبعـا د دواړو طرفونـو ، هیوادوالو د دوی کومې السته راوړنې لیديل دي
او :ـذار هـم  د مجاهدینو غوندې یـې د امریکایـانو :شـت، لپاره سخت موسم دی

پـه پالزمینـه کابـل کـې د تیـرو ، د ج��و میدانونه ساړه شـوي دي، $کنی ک�ی دی
بیـا بیـا پـه د ـمن ، میاشتو په نسبت اوس د مجاهـدینوعملیات زیـات شـوي دي

م�ـر لـه دې $ولـو . چاودنې او استشهادي بریدونه کی�ي او دشمن ته تلفـات اوړي
ر ویلی اوپه هAهن�ه تو:ه خپل خـواږه واقعیتونو رسه د من بیا هم وچ تبلیغ ته کا

  . خوبونه او خیاالت مطبوعاتو ته عرضه کوي

چې په آخور دې سرتيش د غـاښ کتلـو تـه یـې : زموږ خلک یو متل کوي وایي
زما په فکر له پی�رایس نـه نیـولې تـر لطـف اللـه مشـعل پـورې د لـوړو . اړتیا نشته

افغـان ، ډېـره مـوده تیـره شـوهمطبوعاÁ با$و ویشتونکو له افغان اولـس رسه خـورا 
د دوی ، اولس دوی په تیره نهه کلنه موده کې له هـره اړخـه  ـه وتلـل او وپیژنـدل
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ادعـاوې او د بریـالیتوب ، رضب االجلونـه، مختلفـې وعـدې، سرتاتیژۍ، بیابیا الپې
  . ا$کلونه یې داسې وازمایل چې  ایي د بیا ازمویلو لپاره یې چندانې اشتهاء ونه لري

پی�رایس او ادم سمیت چې په تیرو نهو کلونـو ، مایکل لوس، ه مشعللطف الل
ایـا ، کې د افغانستان تقدیر بدل نه ک� او نه یې وضعیت ته په خپله :�ه Uرخ ورک�

چې په جـاودیي ، دا د یوې ور�ې ادعا:انې به یې افغان ولس او ن�یوال وررسه ومني
د عامـه بـاور لـه ... ک�ي ويتو:ه به یې داسې وضعیت بدل او السته راوړنې خپلې 

  ... کال وحاشا، مخې خو

، زموږ په باور دا د د من له خوا د کالسیک تبلیغاÁ جنR هغه نـوې Uپـه ده
چې نوې ÉUې یې له نوو ادعا:انو رسه په مخ بیایي ترUـو افغانـان او ن�یـوال پـرې 

خــوبې نتیجــې بــه �کــه وي چــې اوس درســت افغــان اولــس او ن�یــوال ، تیربــايس
چې په افغانستان کې د وضعیت ابتکـار د مجاهـدینو پـه الس کـې دی او ، �يپوهی

د من ته یوازې همدا مطبوعاÁ رس:رمZ ورپاته دي ترUو خپـل $پـي او شـ�یدلی 
  . دریh پرې $کور ک�ي
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 آنالین دولتي تروریزم

  ۲۰۱۱ا:ست // ۱

دا اصـطالح لـوم�ی هغـه ، تروریزم د لغت له مخې ډار اچولو تـه ویـل کیـ�ي
پی�یو په بهیر کې اروپااو نور غـرo اولسـونو  ۱۹ - ۱۸کله چې د ، هال وکارول شوهم

صنعتي دور یې پیل کـ� او پـه ن�یوالـه سـطحه یـې د ، له تاریخي خوبه راویÌ شول
دا مهـال غربیـان د بیالبیلـو �مکـو او . مستعمره جوړولو طرحې هم په کار واچولې
دې سیالZ د دوی ترمنh اختالف ته ، لزیرمو د قبضه کولو په رس رسه په سیايل شو 

رسه ، او دا اختالف د یوه بل په وړاندې په فزیکـي غرب:ـون واو ـت، الره هواره ک�ه
لـه دې چــې وروســته دوی د ن�یوالـو او منطقــوي ج�ــ�و پـه مهــال پــه  ــکاره رسه 

د یوه بل ، خو لوم�ی یې د یو بل په کورنیو چارو کې پ�ې السوهنې کولې، وجن�یدل
چـې دا عمـل دوی ، تاسیسات یـې لـه من�ـه وړل او زیانونـه یـې ورتـه اړول:�ې او 

  . تروریزم بللی و

تروریزم که هرUو یوه غرo پدیده ده خو په دې وروسـتیو کـې غـرo کفـري 
. طاقتونو د مسل]نو اولسونو د اېل کولـو لپـاره د یـوې بهـانې کـار تـرې واخیسـت

بنس��ران او په تاریخي لحاظ مهم هغه غرo طاقتونه چې د تروریزم ، عجیبه داده
لوبغاړي بلل کی�ي اوس هغه مسل]ن اولسونه د تروریزم په نامه تهدیدوي چې تـر 

حقیقت دا دی اصيل تروریستان هغه مغـرo ، اوسه د تروریزم په معنی نه پوهی�ي
طاقتونه دي چې له کلونو راهیسې په ن�ۍ د خپلې سلطې لپـاره د ډار اچولـو ه�ـې 

او د یـوه بـل ، پخوا په محدوده کچه تروریستي اع]ل رستـه رسـول دوی چې، کوي
اوس همدغو کفن کpانو تر خپل منh اتحاد ک�ی دی او غـواړي ، غو ې یې شکولې
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په توسط د نـ�ۍ نـور نـاخربه اولسـونو و�بيpـي او ) تروریزم( د خپل زده ک�ي فن
  . حقوق یې پای]ل ک�ي

عمل په لوړ ه او رسمي کچه پیـل Uرن�ه چې اوس دغو استث]ر:رو قوتونو یاد 
  . ویل کی�ي) دولتي تروریزم( نو �که ورته، ک�ی دی

په تیرو Uو لسیزو کې د ن�ۍ بیالبیل اولسونه او هیوادونه د غربيانو د دولتي 
. چې له دې جملې یو هم زموږ :ران هیواد افغانسـتان دی، تروریزم  کار شوي دي

بیلو حربو په توسط ه�ه ک�ي زمـوږ مـؤمن غربیانو له تیرو Uو کلونو راهیسې د بیال 
د ـمن د ډاراچولـو اونـاروا ، اولس وویروي ترUو خپلـه واکمنـي پـرې قبولـه کـ�ي

بلکـې لـه ، تجاوزاتو دا سلسله نه یوازې په تبلیغاÁ او جن�ي برخه کې جاري سـاتلې
چې خپل دا ناوړه عمل د ان�رنی¶ پراخې ، تیرو Uو کلونو راهیسې د من ه�ه ک�ې

ته هم وغ�وي او په دې برخې کې هم د خپلې دیکتاتورۍ د برپا کولو لپاره یـو دنیا 
  . Uه تررسه ک�ي

همدا اوس په ن�یواله کچـه د افغـان اولـس د روانـې مبـارزې او جهـاد غـ� د 
ان�رنی¶ له الرې د اسالمي امارت د ویب پا»ې له خوا خپری�ي او د دنیاوالو غوږونو 

ارت وینـدویان د:ر�نـده $یلفونونـو او ایمیـل لـه دغه راز د اسالمي امـ، ته رسی�ي
  . الرې ترکورنZ او ن�یوالې می�یا پورې خپل اواز رسوي

خو غرo ن�یوال تروریستان چې په عامه ژوند کې یې په هیچا خپلـواک عمـل 
ـاتو ، او اړیکې پیرزو نه دي په منظمه تو:ه ه�ه کوي چې د افغان مجاهـدینو د نرش

  . برخه هم سانسور ک�ي

میالدي کال د جـوالی پـه شـلمه ني�ـه  ۲۰۱۱همداسې یوه اقدام کې د روان  په
غرo کفري استخباراÁ ادارو د یوه منظم پرو:ـرام لـه مخـې د اسـالمي امـارت د 

عرo او ان�لیيس برخو کې داسې یـوه ، په پpتو com .alemara١رسمي ویب پا»ې 
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ت د مرشـ امیراملـؤمین دروغجنه اعالمیه خپره ک�ه چې په هغه کې د اسالمي امار 
دوی نه یوازې دا اعالمیه د ن¶ ، مالمحمد عمر مجاهد د م�یني اعالن خپور شوی و

له الرې خپره ک�ه بلکې د اسالمي امارت د ویندویانو له تیلفـو� شـمیرو او ایمیـل 
  . یې هم ن�یوالو رسنیو ته ولی�له ادرسونو Uخه

فرهن�ـي کمیسـیون د  رسه له دې چـې دا پېpـه ډېـر زر د اسـالمي امـارت د
کارکوونکو او ویندویانو له خوا کنرتول شوه او ن�یوالو رسنیو ته ډاډ ورک�ل شو چې 
دا یـو جعــيل او بزدالنـه عمــل دی چـې د د ــمن د اسـتخباراÁ حلقــو لخـوا رستــه 

امیر املؤمنین لله الحمد ژوندی او کـوم مشـکل ورتـه نـه دی پـیÌ ، رسیدلی دی
 من بې لـه شـکه اوس پـه مـنظم ډول ان�رنی�ـي خو دې پیpې و وده چې د، شوی

  . تروریزم ته مالت�لې او په رسمي کچه دا جنایات رهربي کوي

له دې ناوړې پیpې نه وروسته د اسالمي امارت د فرهن�ي کمیسون له خوا په 
چې د د ـمن لخـوا تـررسه شـوی دا عمـل د ، خپره شوې اعالمیه کې ویل شوي دي

ډېر نـاوړه حرکـت دی چـې د ـمن پـه رسـمي کچـه د رشم وړ او بزدالنه دی او دا 
  . او داسې غلطه استفاده تري کوي، ن�یوالو ان�رني�ي او تیلفو� شبکو حریم ماتوي

که واقعیت ته و:ورو ر تیا هم د امریکایي استخباراتو له خوا تررسه شـوی دا 
ه یو ان�رنی�ي غال یا د پا»و هک کول په ن�یواله کچ، کار ډېر سپک او پست عمل دی

یو خربه باید رو ـانه کـ�و دا چـې د اسـالمي امـارت رسـمي ، بد جنایت بلل کی�ي
ویب پا»ه د د من لخوا هک کیـ�ي دا د االمـاره ویـب پـا»ې امنیتـي کمـزوري نـه 

چې د ن�ۍ :ـÍ شـمیر معتـربې ، تردې پخوا داسې بیا بیا پیÌ شوي دي، شوبلالی
بیل�ې په تو:ه Uه موده وړانـدې د ، ویب پا»ې د بیالبیلو اغراضو لپاره هک شوي وي

غوندې معتربې ویـب پـا»ې د نـامعلومو  News Internationalاو  Fox Newsد 
دغه راز په $وی�ر کې د بارک . کسانو لخوا هک شوې او ناوړه مطالب پرې نرش شول
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خو Uرن�ـه چـې . او مداخله په کې وشوه، اوباما شخيص اکاون¶ هم یو �ل هک شو
نـو �کـه د دا ډول ، ن�ۍ کې تر $ولو ناوړه جنایت بلل کیـ�ي دا عمل د ان�رنی¶ په

لکـه د بـاراک اوبامـا د ، کسانو په وړاندې عکس العمل هم همیشه خورا سـخت وي
  . ویب پا»ې هکر چې له پیژندلو سمدستی وروسته ونیول شو او زندان ته واچول شو

مـ�  عجیبه تصادف دا دی لکه پخوا به چې ویل کیدل چې که یوکس یوبل تـن
ک�ی نو قاتل بلل کی�ي او که Uوک سالمت اولس ترتېغ تیر ک�ي هغه قهرمان بلـل 

نن سبا هم باراک اوباما یو ان�رنی�ي هکر په دې وجه را$ین�وي چې ولې یـې ، کی�ي
خو پخپله د بارک اوباما تـر مرشـۍ ، د ده په شخيص ویب پا»ه کې مداخله ک�ې ده

لو برخو کې شپه ورځ د خپلو رقیبانو ویب الندې امریکایي حکومت د ن�ۍ په بیالبی
  . او په دولتی کچه دا عمل مخ ته بیایي، پا»ې هک کوي

ترکومه �ایه چې د اسـالمي امـارت پـه ویـب پا»ـه او د وینـدویانو پـه ایمیـل 
د ، ادرسونو او تیلفو� شمیرو کې د د من د ناروا مـداخلې پـه اړه پل�نـه شـوې ده

یم شـبکو پـه دې اړه د اسـالمي امـارت فرهن�ـي افغانستان د روشن او افغـان بیسـ
چې دا ډول پـه دومـره پراخـه او هراړخیـزه ، کمیسیون ته په وضاحت کې ویيل دي

دوی ویـيل ، کچه مداخله د افرادو یا $ی¶ پوړو هکرانو له خوا نه يش تررسه کیدالی
چې د دا ډول هراړخیز یرغل امکانات حتي د سـیمې هیوادونـو او قدرتونـه هـم نـه 

چـې داسـې تخنیـک پـه واک ، بلکې دایوازې امریکایي استخباراÁ ادارې دي، يلر 
چې هم له پردیو ایمیل ادرسونو Uخه ایمیلونه ولی�لی شی او هم له پردیو ، کې لري

  . $یلفو� شمیرو Uخه له بل چا رسه په §اس کې يش

په $وله کې که د د من د دې عمل نتایجو ته راشو زموږ په بـاوردې عمـل پـه 
او د ، د د من ÉUه یې نوره هـم رسـوا کـ�ه، �ای د دې چې د من ته :�ه ورسوي
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بیان د آزادۍ او خوندیتوب په اړه یې د دوی شعارونه او تبلیغـات دروغجـن ثابـت 
  . ک�ل

دا ، له بلې خوا دې عمل په عميل میدان کې د د من بې ويس هم رو انه ک�ه
دې ، وفــات خربونــه نرشــويچــې د ــمن پــه دروغــو د عالیقــدر امیراملــؤمنین د 

و ودله چې دوی د عمل په ډ:ر کې پاته راغـيل دي او عالیقـدرامیراملؤمنین لکـه 
Uن�ه چې په ساتونکي pU« تعالی اتکاء درلوده الله تعـالی د د ـمن لـه شـومو او 

  . ناوړو عزاBو Uخه خوندي ساتلی دی

تی تروریـزم موږ باور لرو لکه Uن�ه چې د من د عامه ژوند په ډ:ر کې د دول
او نه یې زمـوږ د روان جهـاد پـه وړانـدې ، په توسط خپلو اهدافو ته نه دی رسیدلی

په آنالین ن�ۍ کـې هـم دوی نـه يش کـوالی د داسـې ، کوم خن�ونه ایجاد ک�ي دي
  . تروریستي اع]لو په توسط خپله بایللې ج��ه و:�ي

ۍ کـې د دوی له Uو کلونو راهیسې پـه بیابیـا ه�ـې کـوي د ان�رنيـ¶ پـه نـ� 
دوی له مختلفو تاکیتکونو نه پـه اسـتفاده د ، اسالمي امارت د نرشیاتو مخه ونیيس

یـا پا»ـه لـه من�ـه وړي او یـا د ، اسالمي امارت ویب پا»ې ته ویروسـونه ورداخلـوي
چـې اسـالمي امـارت تـه د ، ان�رنی�ي خدماتو په ن�یوالو آزادو کمپنیو فشار واردوي

پـه دې برخـه کـې ، لسوکلونو کې نه دي توانیديل خو په تیرو، نرشیاتو حق ورنک�ي
لکـه Uن�ـه چـې د ج�ـ�ې پـه برخـه کـې دوی لـه سـختې ، خپل هدف ته ورسی�ي

ــوي دي ــامخ ش ــZ رسه مخ ــوي دي او ، مایوس ــه ش ــې ناکام ــرتاتیژۍ ی ــې س بیالبیل
مجاهدینو د دوي د هرې سرتاتیژۍ په مقابل کـې نـوي او حیرانـوونکي تاکتیکونـه 

Uو کلونو راهیسې د ان�رني¶ په نـ�ۍ کـې د د ـمن د آنالیـن له تیرو ، کارويل دي
  . تروریزم او اشغال په وړاندې هم ک¶ م¶ همداسې جهاد او مقاومت روان دی
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د اسالمي امارت د فرهن�ی کمیسیون تـر Uـارنې النـدې د ان�رنی�ـي Uـان�ې 
پـه  همکاران په تیرو Uو کلونو کې د یوې رسشارې مبارزې او بیالبیلو تاکتیکونو نـه

په ان�رني�ي برخـې کـې د د ـمن یرغلونـه لـه شکسـت رسه ، استفاده توانیديل دي
  . مخامخ ک�ي او د د من شومې هیلې نامراده ک�ي

د اسالمي امارت ان�رنی�ي تخنیـک کـاران دا د لـوی اللـه تعـالی یـو �ـان��ی 
د دې وخـت د ، نرصت بـويل چـې پـه ډېـرو ابتـدایي تـاکتیکونو رسه توانیـديل دي

  . اوړه هیلې بې نتیجه ک�ي او خپل نرشیات د د من له خطر Uخه وساÁفرعون ن

او o اساسه ویره خپروونکي ، دا چې د من اوس داسې غلچکي بریدونه کوي
معلومی�ي چې د ج��ې د ډ:ر غوندې په دې برخـه کـې هـم نـور ، اعالمیې نرشوي

  . نو �که داسې رشمیديل اع]ل تررسه کوي، د من مایوسه شوی دی

د ـمن کـه هرUـو د نننـZ ، یقین لرو چې الله تعـالی د حـق مل�ـری دی موږ
خـو د اللـه تعـالی د  ـکاره نرصـت پـه توسـط ، تخنیکي دنیا امپراطور بلـل کیـ�ي

مجاهدین توانیدلی يش د د من په وړاندې په هره برخه کې بریالZ مبارزه په مـخ 
  بوزي 

  : شاعر وایي 

  ای دل ملول مباش که الله اکرب است

  بهان قویرت استگر قوي ست نگادشمن 
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 اووم فصل ــــ اشغال راوړې بدمرغ< او جن?ي جنایات
 

 د اوباما په سرتاتيژۍ کې د سپیانو رول  
  ای�ز یرغل راوړې تحفه  
 افغان ��ې او د غرب لومې  
 ی�و د واکمن� یوه ورځkپه رسلوړي اولس د رس  
  یو بل برنس او یوبل شاشجاع  
 انستان یوه بله ستونزهد نیم افغ، بیا ویجاړول  
 ي) آزاد بازار( پهbیIکې ماشومان هم خر  
  اکنېk ولو مسخرهk د دیموکراس� د تاریخ تر  
 ې وېZ؟ په رسپل کې نجونې چا او ولې مسمومې ک  
  ولو سرت عاملk حکومتي هاوانونه د افغان کلیوالو د مرګ تر  
 ؟ د اداري فساد ویروس چا دې وطن ته راووړ  
 حریم د یرغل4رو %ستاخانه برید د کلمة التوحید پر  
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٣١٠ 

  

  د اوباما په سرتاتيژۍ کې د سپیانو رول

  ۲۰۰۹\جوالی\۱۶

 میاشتې وړاندې د افغانستان لپاره د Uو) بارک اوباما( نوي ولسمرش د امریکا
خپلې طرحې  چې افغانستان ته به د، اعالنولوپه ترڅ کې ویيل و خپلې نوې ت�الرې د

یوه ډله به یوویشت . دوه ډوله کاري �واکونه ولی�يه لپار  یقیني کولو بریالیتوب د
جوپو کې به دې هیواد ته �ـي او هلتـه بـه پـه  زره سمندري رستیري وي چې په Uو

بله ډله به هغه ملکي کـار:ران اومشـاورین وي چـې  مخامخ ج��وکې برخه اخيل او
موکې بـه په نیول شویوسی فو�یانولخوا پرو:رامونه به تنظیموي اود ملکي کارونه او

  . ملکي حکومت مراندې $ین�وي د

شـوي عملیـات  �واکونـو نویو په کلیوالوسیموکې د وروستي انکشافات او خو
دریم نااعالن شوی �واک هم افغانستان تـه را زیـات کـ�ی چـې  یو چې اوباماي  ی

، پکتیـا، لـو:ر پـه دې وروسـتیوکې د. تراوسه یې مطبوعات نـه دي تـرې خربکـ�ي
 د �واکونـوي بیالبیلوسـیموکې د امریکـاي د هیوادپه نورو :ان اوروز ، غز�، پکتیکا

عملیاتوپه مهال له  چې امریکايي رستیري اوس دي چاپو قربانیان واي او تازه عملیاتو
 او :لـې هـم :ر�ـوي چـې لـه دوی رسه پـه $ولـو ک�نـو خـروړو سـپیو �انونورسه د

  . تالشیوکې اوږه په اوږه برخه اخيل

 داړل اوتعذیبول پخـوا، ویرول په واسطه د خلکو سپو خروړو رسه له دې چې د
بیالبیلوسـیموکې  پـه نـورو د هیـواد دغـه راز نتاناموپه زنـدانونوا:و  عراق ا و هم د

تر UنR د سپیانوپراخ شـتون لـوم�ی �ـل  د امریکايي �واکونو خو، ولیدل شوی و 
 الیـت دمـه د پکتیکاو ۲۲د میاشتې پـه  جوزا هغه مهال ولیدل شوچې کله تیرکال د
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٣١١ 

په دې چاپـه کـې . چاپه واچوله ابراهیم کاریزپه کيل امریکایانو م�اخان ولسوالZ د
 کورونـو لخوا و:�ي پکې شهیدان شول ډيری کلیوال د امریکایانوي تنه ملک ۳۵چې 
  . وداړل شوي و  سپیانولخوا ورپریpودل شویو ته د

Uـرخ پـه  دلـو:ر  د خوست والیت په بیالبیلوسیمو او له دې پيpې وروسته د
$ـول نارینـه وژيل وي او پـه  کـور د ولسوالZ کې داسې پيÌ شول چـې امریکایـانو

 پیpـې چـې پخواخـال خـال او دا. ماشومانوپسې یې سپي خويش کـ�ي وي او  �و
سـرتاتیژۍ لـه مخـې نـوي  د اوبامـا پـه دې وروسـتیوکې چـې د، نادرې بریpـیدې

یـې  بیخـي زور، یـل کـ�ییـې پ �واکونه افغانسـتان تـه رارسـیديل او پـه عملیـاتو
 نوي راوستل شوي سپي په منظمه تو:ـه لـه پو�یـانورسه پـه عملیـاتواو اخیستی او

  . تالشیوکې برخه اخيل

 او کـ�و چـې پـه دې وروسـتیوکې د پکتیکـا له دې جملې به هغه عملیات یاد
ک�ـواز  د د پکتیکـا. ولسوالیو کې د د من لخواپيل شوي دي غز� و الیت په �ینو

ولسـوالیوخلک چـې  :ـیالن د اندړو او، :یرو ولسوالیو دغه راز د غز� د مربوطو د
ــول همــدا، لمظاملوقربانیــان و ي پــه وروســتیوکې د امریکــاي ــ $ �ــل  چــې داي واي

 شوي و:ـ�ي سـپيو د دوی شهیدیې  ډیر�له. داړيل او�ورويل امریکايانو په سپیانو
ۍ پيpـه د پـه دې مـوده کـې لـوم� . ته غور�ويل چې هغوغو ې تـري شـکولې دي

سی�انې په کيل کې پیpه شوه د دې سیمې لوی عا�  خیرکوټ ولسوالZ د پکتیکاد
پـه  روحا� شخصیت مولوي رساج اخندزاده چې Uه موده وړاندې یې امریکايانو او

 بیا یې د سـپیانو دغه دیني عا� یې لوم�ی په شهادت ورساوه او ،یرغل ورووړ کور
بدن سپیانو داسې  مولوي صاحب شهید چې دسیمې خلک وايي  د. داړلوته پریpود

  . ته وسپاره شپې خاورو �که یې د نو، ونه ولکت داړلی و چې د
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د غـز� د  کـې امریکایـانو پـه لـ� همدې عملیاتو له دې دوه ور�ې وروسته د
 د ډنـ� :یالن د په سیمه کې د جهان�یر هلته یې هم د، :یالن ولسوايل ته مخه ک�ه

 مر:ـو� وروسته تر له نیولو) سپین ږیری عبدالرحیم اكاکلن  ۷۰( کيل اوسیدونکی
 ډیله په سیمه کـې امریکایـانو د د پکتیکا د دې پیpې په سبا. وداړه حده په سپیانو

دوه . یې په سپیو وخـوړل بیا ماشومان شهیدان ک�ل او تنه  �ې او Uلور یوه کور د
Z کې عملیـات پيـل په ولسوال :یرو د غز� والیت د ور�ې وروسته چې امریکایانو

ه شـهادت پـلسـو زیـات کسـان  په کيل کې هـم تـر هلته یې د نظام کاریزو ک�ي و 
 یـې د بیا یې یوه ډله کلیوال ونیول السونه اوسرت:ې یې وروت�لې او دغه راز، ورسول

  . ته پریpودل داړلو خوړلو او سپیو

�ورولـو  د په سپیانو لخوا پو�یانو په دې کمه موده کې د امریکایي تازه نفسو
دوام  اشـغال د ډول  يي چې د افغانسـتان د پیpوثبتیدل په Uر:ند دومره ډیرو د

رول تعین  نقش او پام وړ د اوباماپه نوي سرتاتیژي کې د سپیانولپاره هم یو لپاره د
تـه پـه افغانسـتان  اوباما Uو �واک به وکوالی يش تر دا چې د سپیانو دا. شوی دی

لوم�ی د  ته به وروسته راشوخوې د؟ په غاړه ک�ي ور بریالیتوب هار فتحې او کې د
  . الملونو غ�ی�و استخدام په پایلو او دې �واک د

و نــ�ۍ پــه ډیــر  کــه تاســوو:ورئ د. ینجــس حیــوان د ســپی یــو ډیــر
 همـدا امریکایـان او. سپي غو ې نـه انسـانان اسـتفاده کـوي نوکې به دو کموکلتور 

 غو ـه، مخ تر$ولو نجس حیوان دی�مکې د  چې د، خن�یر د لویدی�وال که و:ورو
اوملپیـک  موده وړاندې چې په پیکینـک کـې دUه . سپي نه خوري د خو، خوريیې 

ن�یوالوپـه  ورتلونکـو چـې هلتـه د چین پـه حکومـت غـ� وکـ� دن�یوالو  سیالZ وې
  . کې Uه موده د سپي غو ې نه پخوينو چین په هو$لو  احرتام دي د
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پـه  کلتـور سپی د بـل هـر کلتورته دلته بیا ومسل]نان افغانانواو د خوکه راشو 
 په دیني الر ونوکې هغـه کـور �که که له یوې خوا. نسبت ډيرنجس شمیرل کی�ي

له بلې خواپه عام ، کې ويه د خدای له رحمته لرې بلل شوی چې بې رضورته سپی پ
خـوراک تـه  سپیو د. يرواج کې چا ته د سپي خطاب کول یوه پوچه  کن�ا بلل کی�

لپاره کارول  تحقیر انتها® يش د یو خوراک کول د د یې د سپو  غور�ول یايش یو د
دغه کلتوري حساسیت درک  اوباما افغان اواسالم د منه مشاورینو  ایي د. يکی�

 تعـذیب لپـاره د سـپیانو التحقیـر او مظلوموافغانانو د نو �که یې اوس د، ک�ی وي
لـه  دهشـت خپرولـو جـرب او، رهم غواړي چـې د زو  دوی بیا. استولې دي ډل�Z را

لیدلی خوب یـې  دا خو، داعیه ومنيي الرې په افغان مجاهداولس خپله سیکولرست
لـه  وداړي خـو شهیدان پـه سـپیانو کوالی يش چې زمون� دوی دا. اوبووړی بریpي

�کـه . یترالسـه کـوال هغه په هی± توجیـه هـم نيشـی دې کاره چې کوم مطلوب د
ناخربه قـوم نـه  له حادثو تعمره سیمو د خلکو په شانن�ۍ د نورو مسافغانان Uه د 

. مـاده کـ�يآ تـه  غالمZ �ن�ـÉ ډول فشار واردولورسه د چې دوی به یې په دای د
په پای کې یې د من ته ثابته کـ�ې  خو رساړويل دې لوی لوی تاړاکونه تر افغان تر

  . يي ای]� پرتم نيش محوه کولی جرب تعذیب او، چې د دوی ظلمونه

سـپیو خطرنـاک بلـل  خـروړو پو�يان نن سباپه ن� ۍکې تري خپله امریکايپه 
کوچنیـان ، کـيل ورانـوي، ته یې مخه يش بـدمرغې لیـ�دوي چې کومې خوا. يکی�

ج��ه ونه  زره انيس وحشیانودا اویا چې په خپلو اوباما نو. ناورینونه زی�وي وژ� او
  . به یې Uه و:�ي په سپیانو :�له نو

بـه  پایلې دومره ژورې اوخطرناکې وي چې بیا ډول ک�نو دا دخالف به  بر م�ر
دوی هلتـه . نـه رسـی�ي وحشت غوندې $وله امریکا هم په زغم و د :وانتانامو یې د

پ�ولـو پـه  او اړولـو خـاورو اوس بیرته پـرې د ته مخه ک�ې وه م�ر ډول ک�نو هم دا
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اخیسـتی چـې  اثرتـ له دا ډول ناوړه اع]لو Uخه اوس افغان اولس دا. ه�ه کې دي
انسـانیت پـه ژبـه نـه  وحشیانوپه سرت:ه :وري چې هـی± د پوځ ته د هغوي امریکاي

نو �کـه یـې یـوازینې ، برشدوستZ §ه ترې ويش انسانیت او نه باید د پوهی� ی او
وړانـدې د  غوندې یې له رضر حرشاتو مرضو او وحشې �ناورو د ده چې باید الره دا

  . مرګ الره وسنجول يش

کلنی ل�pت پـه اوسـط ي رستیر ي وس په افغانستان کې د یوه امریکايهمدا ا
 سرتاتیژۍ پيل کونکو د اوباما د او پین��ان چارواکو مون� د. ملیون ډالردی ډول یو

 بـري تـر ج��ه د ونشوای ک�ای چې دا چې په دې مجهز پوځ مو ته په لن� دول وايو
بوږنــوونکي دا لبتــه ا. رســولیئ نشــخــو یــې هی�کلــه  پــه ســپیانو، ئمنزلــه ورســو 

  . ته وروپيژ� ÉUه ن�یوالو کوالی يش ستاسواصيلوحشتونه 
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  ای�ز یرغل راوړې تحفه

  ۲۰۱۴ډسمرب//۳

هغه مهال چې د هیوادپه پاک اس]ن د بهر� ، م کال وروستZ میاشت وه ۲۰۰۰د
هغه وخت په نـ�ۍ خصوصـاپه ، دموکراسZ تورې ورې�ې نه وې راخپرې شوې یرغل او

 ن�یـوال سـازمان راپـور د روغتیـا د، خربه ډيره :رمـه وه وبا د ای�ز یا HIVغرب کې د
اوس پـه اوسـط  چې تراوسه یې Uلویpت میلیونه و:ـ�ي وژيل همـدا چې ای�ز، ویيل و

ژوندلــه خــوږو  نــ�ۍ پــه :ــوټ :ــوټ کــې د ډول پــه کــال کــې دوه میلیونــه و:ــ�ي د
 هم ویيل و چـې د خې داخپلې ک�ې رسوې له م ن�یوالې روغتیایې ادارې د. محروموي

پېpـه د کک�تیا دې وېروس  پهدی چې  :ردې ن�ې په سطحه افغانستان یوازینی هیواد
  . نده پکې موندل شوې

چې د داسې بدنام مرض Uخه پاک او ساتلی ، دا د افغانستان لپاره یو سرت ویاړ و
کيل یـي د هغه مهال د هیواد ور�پا»ې دا رسلیک مې اوس هم په یاد دی چې لی، پاته و

  . له ای�ز پاک افغانستان د اسالمي د اخالقي فضائلو سرت روغتیایي حکمت: و

م�ر له هغه وخته دا دی Uوارلس کاله تیری�ي په دې موده کې هیواد تـر بهـر� 
په هیوادکې د اشغال او دموکراسZ تر سـیوري النـدې فحـايش او ، اشغال الندې راغی

جه ده چې س� کال د دسمرب پـه لـوم�ۍ د د همدې فحاش کلتور نتی، لغ�توب پیل شو
په نن�رهـار کـې : د پژواک اژانس د یوه خرب رسلیک دی چې ای�ز د ور�ې په مناسبت

  . پیpې ثبت شوي دي ۷۴د ای�ز 

د اسالمي امارت په مهال په :رد افغانستان کـې د ایـ�ز یـوه ، تاسو موازنه وک�ئ
  . ته رسیديل دي ۷۴رهار کې م�ر اوس یوازې په یوه کوچني والیت نن�، پېpه نه وه
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س� کـال ، د دسمرب لوم�ۍ ورځ د ای�ز له مرض رسه مبارزې ته �ان��ې شوې ده
په همدې ورځ چـې د نـوي حکومـت د روغتیـا وزارت کـوم راپـور خپـور کـ�ی خـورا 

روغتیا وزارت وایي په تیر کال کـې پـه افغانسـتان کـې د . بوږنوونکی او رشمناک دی
د روغتیا وزارت د ارقامو اواحصایو ، فیصده زیات شوی دیای�ز د خپراوي رسعت لس 

کاله وړاندې د طالبانو د حکومت په مهال په افغانستان کـې د ایـ�ز هـی±  ۱۳له مخې 
د بهرنیو �واکونو او غرب زده :انو له راتR رسه افغانسـتان تـه ، پېpه نه وه ثبت شوې

 ۳۰۰درسـت افغانسـتان کـې  م کال پورې په ۲۰۰۹تر ، ای�ز راغی او رسایت یي پيل شو
خو له دې وروسته د ایـ�ز د رسایـت کچـه نـوره هـم ، کسان په دې ویروس کک� شول

تنـه هیـوادوال پـه دې مـردار  ۱۶۹۴تردې چې د س�کال د شمیرو لـه مخـې ، زیاته شوه
  . ویروس اخته او خپل مرګ ته شیبې ته ش]ري

دي چې رس] په ای�ز د د روغتیا وزارت د اظهاراتو له مخې دا یوازې هغه کسان 
Uرن�ه چـې ، مبتال مریضانو په حیث پیژندل شوي او د روغتیا له وزارت رسه ثبت دي

داسې :]ن کی�ي چې ، په هیوادکې ای�ز ته د یوه رشمناک مرض په سرت:ه کتل کی�ي
د دې Uو برابره مریضان به داسې وي چې تراوسه یي خپل مـرض پـ¶ سـاتلی او درشم 

په همدې بنیـاد د روغتیـا ، یا وزارت Uخه مرسته نه ده طلب ک�ېله وجې یي له روغت
وزارت ا$کل کوي چې شاید په هیواد کې په ای�ز د مبتال مریضانو شـمیر تـر Uلـورنیم 

  . زرو زیات وي

د حفظ الصـحې ، افغانستان چې روغتیایي اسانتیاوې په کې په نشت حساب دي
معتادین لري چې له دې جملـې شـل  تر یو میلیون زیات، امکانات یي ډير ابتدایي دي

فیصده معتادین یي د تزریق یا س« ل�ولو له الرې مخدره مواد مرصفوي په داسې ډول 
ترUـو پـه نشـه دککـ�ې وینـې پـه ، چې لس�ونه کسان خپل وینه یو تر بله تبادله کـوي

په داسې چاپیریال کې د ای�ز د شیوع لپاره امکانات ، توسط بل کس ته نشه انتقال يش
  . ورا زیات دي او دا د راتلونکي نسل لپاره یو بوږنوونکی خرب بلل کیدای يشخ
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، غوندې یو استع]ري مـرض دی) ایبوال( د Uی�نو له مخې ثابته شوې چې ای�ز د
افغانسـتان تـه هـم دا مـرض لـه ، چې استع]ر یې قصدا په �ینو هیوادونو کې خپروي

د تلفاتو او رشم $ول بار بـه یـې هـم د  بهرنیو یرغل�رو او غرب زده :انو رسه راغلی چې
  . دوی په غاړه وي

همدا اوس چې په هیواد کې د بهرنیانو لخوا له یوې خوا فحاشZ او o بندوبارۍ 
ته ملن وهل کی�ي او وررسه د ای�ز د خپریدو کچه په بوږنوونکي ډول مخ پورته روانـه 

توسط غواړي افغانانو داسې  کاري لکه استع]ر:ر چې د خپل دې راوړي مرض په ، ده
  . ته سزا ورک�ي

دا چې په ای�ز د اخته کیدو پیpې په یـوه لسـیزه کـې لـه صـفر Uخـه ترزر:ونـو 
که د اشغال�رو ، باید په روغتیایي برخه کې د خطرزنR په نظر ورته وکتل يش، رسی�ي

او د دوی د فاحشو اذنابو په شتون کې د ای�ز رسایت دوام پیدا کـوي کیـدای يش پـه 
ونکو کلونوکې دا مرض په یوه وژونکي وبا واوړي چې بیا به یـي کن�ـرول ممکـن نـه راتل
  . وي

زموږ هیوادوال خپل وروسته پاتې وايل او ابتدایي امکاناتو ته په پام رسه په هـی± 
په هیواد ، ډول نه يش کوالی په صحي او وقایوي ه�و رسه د ای�ز درسایت مخه ونیيس

چـې د دې بدمرغـه ، نیوي یوازینZ الره دا کیـدای يشاو درانه اولس کې د ای�ز د مخ
. د ای�ز ج� o دینه بهرنیان او د دوی زناکار :وډا:یان دي، مرض بیخ او ج� غوڅ يش

، دا مرض له دوی رسه راغلی او که دوی پسې واخلو نو مرض به یـي هـم وررسه الړ يش
ري او غیرشعوري که بهر� فاحش اشغال�ر په دې هیواد کې پاته وي رضور به په شعو 

تو:ه د ای�ز رسایت ته وده ورکوي او پـه پـای کـې بـه دا مـرض د افریقـایي هیوادونـو 
په هغه صورت کې بیا نو باید دا ومنو چې راتلونکې نسلونه به مو ، غوندې په وبا بدلوي

  . د ای�ز له السه د مرګ غی�ې ته �ي
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  افغان 1Cې او د غرب لومې

  ۲۰۱۱/ډسمرب \۱۲

و کې به مو له o o يس راډیو د هغـې افغـان پیغلـې غمل�لـی په دې وروستی
چې د خپل یوه خپلوان لخوا د جربزنا  ـکار شـوې ده او اوس ، داستان اوریدلی وي
دا راپور چې اوس هم د o o يس پpتو ویب پا»ې په اول مخ ، د زندان شپې تیروي

لـه جـربي زنـا  شل کلنه :لناز چې د دې پـه وینـا. خورا بوږنوونکی دی، پروت دی
حیرانـه ، زندا� شوې او اوس د کرزي په فرمان بpل شوې ده، وروسته حامله شوې

نومـوړې وایـي رسه لـه دې چـې بـې :نـاه ده خـو ؟ چې له زندانه ووزي او کنـه، ده
  . خپلوانو یې ورته :واښ ک�ی چې د پت او ناموس په نامه به یې ووژ�

ه داسې خربه هم کـ�ې چـې د دې :لناز د خپل غرېو نیويل نکل په پای کې یو 
غرo ( له اسالمي او افغا� همت او په نوموړې د دې تور دوران د اصيل راوستونکو

  . له شومو اغراضو Uخه پرده پورته کوي) یرغل�رو او غرب�رایانو

، زه غواړم هغه Uوک چې زما په عزت یـې جـربي تیـری کـ�ی دی: :لناز وایي
دغـه راز زمـا ) محصن دی او Uـو اوالدونـه لـري �که د دې په وینا( باید اعدام يش

) خارجیـان( م�ـر، لپاره د باعزته ژوند زمینه برابره يش او رسپرست راتـه پیـدا يش
�که سـتا مـدعیان زامـن او ، تېر شه له دلته ژونده، راته وایي را�ه خارج ته الړه شه

ه امـاده م�ر زه ورته وایم چې هرUه پيpـی�ي زه ورتـ. ډېر کسان لري وبه دې وژ�
  ...) یم زه خارج مارج ته نه �م موږ پpتانه یواو

چـې پـه یوشخيصـ ( دا چې په افغانستان کې دېره خارجیانو Uن�ـه تر:لنـازې
، �ان رسولی او نوموړې یې د خارج تـR تـه تشـویق کـ�ې ده) جنجال کې مبتال ده



    اشغال راوړې برمرغۍ او جنګي جنايات                              رهد قلم له سنګ

 

  

 

٣١٩ 

رت هغه Uه دي چې په افغانستان کې پیل شوی د غربیانو او غرب :رایانو لـه یـو سـ
  . اسالم ضد او افغان ضد پرو:رام Uخه نقاب پورته کوي

ــوازې  ــل ی ــدی�والو یرغ ــو د لوی ــالمي هیوادون ــه اس ــې پ ــت دا دی چ حقیق
بلکې د :Dـو اهـدافو لـه جملـې یـې یـو مهـم ، سرتاتیژیکي او اقتصادي موخې نلرې

لویدی�وال د استع]ري ج��و له وخته په دې فکر کـې ، هدف دیني او کلتوري دی
Uو خپل سیکولر فرهنR اسالمي $ولنو ته انتقال کـ�ي او پـه دې تو:ـه دغـه تر ، دي

  . اولسونه د خپل کلتوري یرغل تر پو Ì الندې هم راويل

چې دوی یـې ، د لویدیز کلتور یوه مهمه ممیزه د  �و آزادي او بې حجاo ده
ې مو پی�یو په مهال چـ ۲۰او  ۱۹د. تر زرین شعار الندې تعقیبوي)  �و د حقوقو( د

من�نـي ختـیh او جنـوo آسـیا کـې :ـÍ مسـل]ن اولسـونه د لویـديزو ، په افریقـا
لویدي�والو متواتره ه�ـه ، استع]ر:رو تر مستقیم یا غیر مستقیم اشغال الندې وو

ترUو تر اشغال الندې $ولنو ته خپل o دینه کلتـور تزریـق کـ�ي او پـه دې ، درلوده
  . تو:ه خپل کلتوري اشغال یقیني کاندي

، دې برخه کې د لویدی�والو د ه�و یوه مهمه برخه مسل]نو  �وته د تربجپه 
اصطالح ) فیمنیسم( بې حجاo او آزادۍ احساس ورکول و چې هغه مهال یې ورته د

  . کاروله

لویدی�والو د خپل دې پرو:رام د عميل کولو لپاره لوم�ی پـه مسـل]نو $ولنـو 
او وروسـته یـې لـه همـدې  کې �ان��ي لویـدیh ډولـه  ـ�ینه  ـوون�ي جـوړک�ل

 وون�یو Uخه بااستعداده مسل]نې نجونې د خپلو هیوادونو �ان��و پوهنتونونو ته 
د زده کـ�و د دې دورې پـه مهـال یـې د نـاخربه مسـل]نو ، د زدک�و لپاره و استولې

میرمنو ذهنونه په بشپ�ه تو:ه ورته ومین�ـل او پـه سـوچه غـرo کلتـور او :روهـه 
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د همـه جانبـه ) غـرo کولـو( پلو هیوادونو ته د وایس�رنایزیشـنسمبالې یې بیرته خ
  . پرو:رام د عميل کولو په پار راولی�لې

دغه په غرب کې تربیه شوې  �ې چې له غرo کلتوري او استخباراÁ ک�یـو 
پـه مسـل]نو $ولنـو کـې یـې د  ـ�و د ، رسه پېیلې وې او د هغو له خـوا §ویلېـدې

ترقـي او ترداسـې نـورو عنوانـو النـدې بیالبیـل ، دمـوکرايس، برشي حقوقو، حقوقو
 دغه راز یې په نرشاÁ برخه کې :Dې مجلې او اخبارونـه هـم، فعالیتونه رشوع ک�ل

  . را وایستل

د غربیانو د دې پرو:رام په نتیجه کې په مسل]نو $ولنو کې د  ـ�و د آزادۍ  
ــه ــه نام ــو پ ــÍ خو ، د تحریکون ــوونکي : ــه ل� ــن رسه اړخ ن ــه دی ــوي او ل ــتونه ن p�

د پـاریس د سـوربن ( د مراکش د  �و تنظیم چې د فـاطمې مرنیيسـ. راوپن�یدل
د ترکیـې د  ـ�و غور�نـR د دوی�ـو ، لخوا تاسیس شـو) پوهنتون فارغ التحصیلې

سـازمان زنـان ( د ایران) املجمع النسا® العرo( د سوریې او لبنان، آسنا په مرشۍ
د عراق د  ـ�و د ، موکراتو  �و $ولنهد تونس د دی، د مهناز افخمي په ه�و) ایران

په مرصـ کـې د  ـ�و د آزادۍ او فیمنیسـم تحریـک او داسـې نـورې ، تحریر $ولنه
ترنامه الندې د یوه ل� پیژندل شـوي ) د ختیh د  �و کن�ره( د خورې ورې ډلې چې

دلویدی�والو د یوه منظم پرو:رام ژوندي مثالونه دي چـې ، اتحاد لخوا اداره کیدلې
مسل]نې  ـ�ې لـه خپـل مسـیر Uخـه بـې الرې او پـه ن�یوالـه عریـا�  غو تل یې

  . ور:�ې ک�ي

له دې ه�و رسه هم مهال لویدی�والو له بیالبیلو دسیسو او فریبونو Uخـه پـه 
ترUو دغه نوي را$وکیديل خو�pتونه او سرتماتې  ـ�ې پـه ، استفاده ه�ه پیل ک�ه

په ، لپاره یې د تقلید وړ کاندين�یوالو کچه مطرح ک�ي او د مسل]نانو د نوي نسل 
دې ل� کې بیالبیلو غرo ادارو د  ـ�و د آزادۍ د فعـالینو لپـاره تشـویقي جـایزې 
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د هغوی لپاره یې غولوونکي او غیرواقعي القاب وکـارول ترUـو یـې پـه ، وضعه ک�ې
  . دې الره کې نور فعالیت ته تشویق ک�ي

ونه که Uه هم په �ینو د اسالمي ن�ۍ په کچه دا  �ینه غرب :رایانه خو�pت
خو پـه ، هیوادونو کې له ماتې رسه مخ شوي او د مسل]نو اولسونو لخوا رد شوي دي
چـې د ، ډېرو نورو مسل]نو $ولنو کې یې خـورا زړه بوږنـوونکې پـایلې درلـودلې دي

  . بشپ�و $ولنو د بZ سرتۍ او بې الرۍ سبب :ر�یديل دي

اوس  �ې دا حق لري چـې خپـل د بیل�ې په ډول په $ونس اسالمي هیواد کې 
په مرصـ . چې دا له اسالمي اساساتو Uخه Uر:ند بغاوت دی، می�ه ته طال ق ورک�ي

په ترکیه کې بیا هی±  ـ�ه حـق نـه لـري چـې ، کې هم دې ته ورته قوانین نافذ دي
  . تعلیمي یا حکومتې اداروته له حجاب رسه داخله يش

آزادۍ پـه نامـه د $ـولنیز په افغانسـتان کـې لـه دې رسه رسه چـې د  ـ�و د 
او ولـس یـې پـه ، انحراف وارداÁ ه�ې په بیـا بیـا لـه ناکـامZ رسه مـخ شـوي دي

خـو د دې هیـواد لـه پـرون Uخـه نـاخربه نننیـو ، وړاندې سخت غرب:ـون  ـودلی
ترUو افغان  �ې هـم د ، منظمې ه�ې پیل ک�ي دي) لویدی�و یرغل�رو( متصدیانو

  . ن�یوال انحراف په اتÍ ور:�ې ک�ي

دوی دواک ته رسیدو رسه سم په لوم�ي اقدام کې د  �و په نامـه یـو وزارت 
چې له دې Uخه د افغان  �و له مسئلې رسه د دوی دلچسپې په  ه تو:ه ، جوړ ک�

اخبـارونو او رادیو:ـانو ، مجلـو، ورکشـاپونو، ورپسـې د  ـ�و د $ولنـو، واضحه شوه
پـه دې مـابین کـې د ویـدا  .چې ال هم دغه جریان پـه درز روان دی، دوران پیل شو

ماللZ جویا او �ینـو نـور غونـدې د یـو شـمیر غـرب ، ح]سه کوهستا�، صمدزۍ
تشهیرول او په ډالیو او القابو نازول هـم د هغـه ، وهلیو توررسو بې �ایه مطرح کول

    اشغال راوړې برمرغۍ او جنګي جنايات                              رهد قلم له سنګ

 

  

 

٣٢٢ 

ترUو د افغانسـتان مـؤمنې تـوررسې پـرې تیـر بـايس او د دوی ، پرو:رام برخې وې
   .تقلید ته یې تشویق ک�ي

غون�و او کانفرانسونو ته د افغـان ، د غرo او نورو سیکولر هیوادونو تعلیمي ادارو 
تور رسو په لی�لو او د غولوونکو جوائزو او القابو پـه ورکولـو رسبیـره اوس غربیـانو 

ترUو یو شمیر هغه افغان میرمنې چې پـه یـو نـه یـوډول پـه افغـان ، ه�ه پیل ک�ې
�کـه ، لویدي�و هیوادونـو تـه جلـب کـ�ي، لې وي$ولنه کې داغداره شوې او دردید 

، دغه ډول میرمنې چې د ورپیpو ستونزو له وجې له دې $ولنې زړه تـورې شـوې وي
  . لویدی�وال یې په ډېره اسانZ د افغان مسل]نې $ولنې په ضد استع]لوالی يش

په دې ل� کې لویدي�والو Uـه مـوده وړانـدې د عایشـې پـه نامـه یـوه افغانـه  
امریکاته بوتلـه او بیـا ، خپلې خرس:نZ ترینه پوزه او غوږونه پریک�ي وو میرمن چې

یې Uو �له په مطبوعاتو کې د خپلو سیايس او کلتوري اهدافو د تحقق لپاره د یـوې 
اوس دا دی د :لناز په نامه افغانـه میـرمن وایـي . سوژې په دود کار ترې واخیست
  . وررسه الړه يش چې باید خارج ته، چې خارجیانو ترینه غو تي دي

چـې ، :لناز چې تراوسـه کـم عمـره ده غـريض خارجیـان ورتـه هیلـه مـن دي
او د Uو کلنې تربیې نه وروسته یـې د دې وړ کـوالی ، لویدی�و هیوادونو ته د بیولو

  . چې په افغانستان کې د  �و د حقوقو د غرo داعیې لپاره ترې کار واخيل، يش

شیطا� او عریا� تهـذیب Uخـه تریـوه  افغان میرمنې چې تراوسه له ن�یوال
باید د اسالمي الر وونو پـه ر»ـا کـې خپـل مقـام او منزلـت ، حده خوندي پاته دي

هغه دوی په هی± کلتور کې هـم ، اسالم چې دوی ته کوم حقوق ورک�ي دي، وپیژ�
نو بناء باید په خپله راسخه عقیده محکمې او پـه خپلـه پـرده کـې ، نه يش موندالی

د لویدي�والو فریبونه او شـیطا� لـومې دې وپیژنـې او پـه هـی± ، ه يشخوندي پات
  . قیمت دې اجازه نه ورکوي چې غرب یې د خپلو مصالحو لپاره استع]ل ک�ي
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٣٢٣ 

  

  په رسلوړي اولس د رسpی�و د واکمن< یوه ورځ

  

Uـو د کندهار والیت د سپین بولدک ولسولZ مربوط د ه�ې غره په ملن کـې 
د دې کلیوخلک هـم د نـورو افغانـانو غونـدې دېـرش کلنـو . خ�ه کي کيل آباد دي

لوږه او د $ولو لوم�نیو اړتیاوو ، بې روز:اري، فقر. ج��و تر وروستي حده �پيل دي
چې د نورو افغانانو غوندې د دې کلیو خلک هـم وررسه ، نشتوالی هغه ستونزې دي

کنـدهار پـه خو له بده مرغـه د تـاریخي . په لوی زړه او فوالدي حوصلو ډغرې وهي
دې هوډیالیو زامنواوس هغه ترخې ور�ې او ناترسه شېبې هم راغلـې چـې د دوی د 

  . ده زغم کاسه یې ن�دې لربېزه ک�ې

هغه اولس چې د تاریخ په بیالبیلو پ�اوونو کې د اور او وینو له ډول ، ر تیا هم
مـون دا �ل د ننR او پت له یوه خـون�ي آز ، ډول تاړاکونو ژوندی او رسلوړی راووت

راشئ د بې پتـه زورورو او تـش السـو پتمنـو د دې ؟ هغه Uن�ه. رسه دوUار  کاري
بویـه کـه د ویـدو . نامتوازنې اوله زغم پورتـه ج�ـ�ې یـوه صـحنه دربانـدې وویـنم

  . يخوبويل ضمیرونه یو Uه وتخنو 

د جمعـې . مـې ور�ـې خـربه ده ۲۲کال د اپرېل د میاشـتې د میالدي  ۲۰۰۹د 
هـ�ې د ، د بولدک شین آس]ن تورو ورې�و پـ¶ کـ�ی و، ل ومبارکه ورځ غرمه مها

�کـه چـې شـېبه وړانـدې کـوم ، دا د خو ـZ ورځ وهغره د ملنې په دې کـيل کـې 
کلیوال د سهييل پpتونخوا له کو$ې Uخه واده راوړی و او د ورا له پر§ینې بـدر:ې 

  . رسه یې ډولZ کوزه ک�ې وه
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٣٢٤ 

چې په کيل د امریکایانو د قـوې ، يخو کلیوال ال د واده په خوند نه وو پوه شو 
، مو$رسایکالن وررسه شا او مخته �غاستل ۸$ان�ونه چې  ۱۵. د راتR اوازه :�ه شوه

ماشومان او سپین روo چې د Uه وخـت ، د کيل �وانان. بې واره په کيل را:� شول
یـو �ـل بیـا د ترهـې او ، لپاره د واده خو Z د ژوند له سـتومانZ بـې پرواکـ�ي وو

؟ اوس بـه Uـه کېـ�ي( بZD ونیول او هر یوه په زړه کې همدا پو تل چـېدهشت :
د امریکایانو یوه ترج]ن په لوډسپیکر کې په کلیوالوچېغې کـ�ې چـې د ) …خدایه 

  . کيل مخ ته دې د $ان�ونو خوا ته رايش

امریکایـانو لـه �ینـو . کلیوال هم بې له �ن�ه د دوی شاوخوا تـه ور$ـول شـول
تاسـو . چې د عوامو په چم له �مکې اواس]نه :� ول، ل ک�ېسپین ږیرو پو تنې پی

دا مـوږ ؟ تاسو اروته ولې نه �ـئ؟ تاسو خوراک Uن�ه پیداکوئ؟ دلته ولې اوسې�ئ
دا او داسـې ؟؟ ته په الرو کې Ôونه Uوک پ�وي او مون� ته یې ولې په الس نه راکوئ

او ورتـه یـې وویـل نورې پو تنې یې تر �ن�ه کولې چې کلیوالوپه لن�و ور�وابـولې 
په پای کې یې دوه کارتنونـه Uېـرې کـ�ل او د . چې مون� د Ôونو  خونکي نه پېژنو

Áکوچنیانو د لوبو سامانونه پالستیکي پمپونه او تبلیغا CD انې یې په خلکوتقسیم:
ک�ل چې په $ول کيل د تقسیم شویو سامانونو قیمت بـه ایلـه یـو دوه زره افغانیوتـه 

  . رسیده

اغيل خارجیان $ان�ونو ته وختل د کيل ملرخاتـه خواتـه یـې حرکـت وروسته ر  
خو Uه شېبه النه وه وتلې چې بېرتـه . وک� او دلته له یوې وړې غون�ۍ رسه ودرېدل

دا �ل یې خدایزده Uه په زړه کې ور :ر�یـديل ، په بې�ه د کيل په خوا راستانه شول
په لوډسپیکر کې چیغې وهلې  له لرې Uخه یې په کلیوالو، رویه یې بیخي بدله وه، و

په لوډسپیکر کې یې د طالبـانو . تاسې تر محارصه الندې یاست! چې حرکت ونک�ئ
چې د هـر چـا کـره وي دوی ، د یوه محيل ډل�Z مرش قاري خیر الله نوم هم یاداوه
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٣٢٥ 

که د چـا کـره :یـر يش نـو  کنه کلی به سخت Ôبار ک�ي او، ته دې په الس ورک�ي
  . بااو با:رام ک�ي$ول کورواال به د کیو

ترج]ن غ� ک� چې د کيل $ول نارینه دې د $ان�ونو خوا ته رايش او  ـ�ې دې 
دلته نـاورین دا و چـې واده تـه د وطنـي دود لـه . ته راوو�ي) باغچې( ن�دې مامتې

چې د امریکایي ترج]ن د امر له ، مخې له لر او بر کلیوUخه ډېرې  �ې راغلې وې
  . راوتلې وای مخې باید $ولې له کورو Uخه

د $ان�انو د شـلکاوو میلونـه ، په دې شېبه کې د امریکایانو لهجه ال تونده شوه 
چـې ډېـر ژر دې ، ته :واښ وکـ� یې کيل ته سم ک�ل او د اخطار په شکل یې کلیوالو

دوی په لوډسپیکر کې د قـاري . دې و�ي $ول نارینه او زنانه کورونه پرې�دي او راو
، ته زمون� تر Uـارنې النـدې یـې! چې ته نه شې خالصیدلی، خیرالله نوم هم اخیست

 ـ�ې $ـول زړه نـازړه لـه  د کـيل نارینـه او. که $ک دې وک� $ول کلی به Ôبـارک�و
تـر دې چـې د ، کورونو Uخه راوتل او ه]غه �ای ته تلل چې ترج]ن ورته  وولی و

کـورو  نوې را واده شوې ناوې پـه شـمول د کـيل او واده تـه راغـيل $ـولې  ـ�ې لـه
  . راووتلې

دا یوه ډېره زړه دردوونکې صحنه وه چې د مغرور خو تش اليس مؤمن اولـس  
زملیانو د خپلو پتمنو توررسو د رسو او تورو شالونو جوپې لیـدلې چـې لـه وېـرې او 

د غریـو نیولـو �وانـانو ډکـو . حیا Uخه په نیولو قدمو ه]غې مامتې تـه روانـې وې
  : چېسرت:و د حال په ژبه همدا ویل 

  بې نن�ه نه یمه مجبور یم اشنا

  ار:ر�يـدا چې کوUوکې مې اغی

د $ان�ونو په محارصه کې لـه :یـر شـویو کلیوالـو Uخـه بداخالقـه امریکـایي  
په دې وخـت کـې یـې د وزیـر پـه ، رستېرو او ترج]نانو پو تنې او پل�نې پیل ک�ې
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٣٢٦ 

رسه راغلیـو  ونیـو او لـه امریکایـانو، نامه یوکس چې د همـدې کـيل اوسـیدونکی و
نیـول . جاسوسانو وویل چې همدا د دوی مطلـوب سـ�ی یعنـي قـاري خیراللـه دی

$وپکو په تېرو میالنـو یـې پـه  M١٦ د، شوی کس یې له ت�لو وروسته بې درکه وواهه
کلیوالو ورته وویل چـې دا . چې له حرکته وغور�ید، السونو او پpو تر هغو واهه، مال

خو دوی یوه هم نه منله آخر یې لـه . همدې کيل دید ، موږ یې پېژنو، وزیر نومی�ي
$ولو ورته یو شان ، هر یوه کلیوال Uخه جالجال د نیول شوي تن په اړه پو تنې وک�ې

خو بیا هم د دوی شک نه خوت ه]غه وزیر نامي ته ېې لوډسپیکر خولې . بیان وک�
$ـول ، کـ�ئزمـا مل�ـرو $ـک ون، زه قاري خیرالله یـم: چې هغه په کې ووایي ته ونیو

له دې Uخه معلومېـده چـې امریکایـان پـه ر ـتیا سـخت ! تسلیم شئ او راوالړشئ
  . رايشبه  تر برید الندې وېرېدل چې :وندې د طالبانو

 د نوامریکایـانو، ېUخـه پو ـتنې پـای تـه ورسـېدو نارینـه و  بیا چـې کلـه د
ه پـ¶ وي �کـدوی مخالفین په خوله وویل چې کیدای يش په  �وکې د  ترج]نانو

 اړ نـو �کـه مـوږو همدا اوس په دې کـيل کـې و طالبان ته راپور راغلی وه چې  موږ
تاليش  وک� چې اول خو ډېر عذر و تاليش هم واخلو دلته سپین ږیروو زنانه  یوچې د

داسې ترتیب به جوړک�و چـې هـم  بولئ یو که یې تاسې رضور ته رضورت نه شته بیا
و :وته پـه ماشـه مغـرور  خو. يش شک لرې بې سرتي مخنیوی ويش اوهم ستاسو د

$ولوکلیوالوپـه  په ډېره بې باکانه تو:ه یې د، دا ډول غو تنې چېرې اورېدېکافرانو 
  ... تاليش پیل ک�ه  �و وړاندې د

لیکلـو تـاب نـه  قلم د دې صحنې د کوم چې همدا اوس زما زه په الله سو:ند 
 د جنایــاتو د یانومــدع د(!)  حقــوق برشــ د خربولــو او د نــاخربو �ینــو د لــري خــو
په شـان  ور�نیو ناکردو زر:ونو پېpه هم د هغو نه غواړم چې دامقصد په  بربن�ولو
  . پ¶ زخم په شان پاته يش تلپاتې بوج او دزړه او خاطر اولس په  یوازې د



    اشغال راوړې برمرغۍ او جنګي جنايات                              رهد قلم له سنګ

 

  

 

٣٢٧ 

تاليش پیل   �و په ملتیا د ترج]نانو په خپله دي عسکرو چې امریکای لن�ه دا
پرمختـR او بیـا ودانـZ ، د دموکراسـZ اورتـه کـ�ل پو شالونه یې تـرې   �و ک�ه د

. ک�ې شنه اس]ن الندې رستورې ترخویندې میندې  پتمنېشعاربازانو زما د اولس 
ته یې �ینې  پست انسان  کارېده  �و چې ډېر له جملې Uخه یو ترج]نانو د دریو

یوسپین ږیری چې لـه ډېـره دوکـه . غواړيداسې خربې هم کولې چې ژبه ترې پناه 
غـه کـافران د بایـد نـامرده تـا: وویلیې  ترج]ن تههمدې  یې زړه خولې ته راغلی و

  . زمون� په رواج پوه ک�ي وای خو ته له دوی Uخه ډېر بې غیرته یې

وروسـته نـور بـایفوران   ه �ن� چې بیا، �ن�ه تااليش روانه وه په دې ډول تر 
هغـوی چـې ل پکـې و  مخپ�ي خلک پولیسوپه :�ون نور راغلل چې د رینجر مو$ر او

د طالبانومطلوب مرشنه دی نوبیا یې هغـه  ویې ویل چې دا نو نیول شوی س�ی ولید
ترتیاره ماخسـتنه همدلتـه د دوی   �ې له غرمې بیا کيل س�ي او د خو. خوشی ک�

. د غ�پ غوندې وربانـدې تېرېـدهزهرو  چې هره شېبه یې د، وپه محارصه کې والړ و 
. ډېرپـه تکلیـف کـ�ل چې خلـک یـې ال، هم وورېدپه دې وخت کې  ه شېبه باران 

، ک�کـZ یـې مـاتې کـ�ې دروازې او ورننوتل د �ینوکورو ما ام امریکایان په کورو
کو$ـوکې یـې :رنې�ـان پ�ـاؤ  راتویې ک�ې او پـه �ینـو $وپکوپه میالنو هندارې یې د

  . ته اورونه ورواچول سون بو$و کې و واود کورو په Uو. ک�ل

لـه نـ�دې  دوه نـور لـه ارغنـداوه او وه چې امریکایانویو د شپې ن�دې یوه بجه
په خواپه داسې حال کې  کندهار د ته واچول او راغيل میل]نه الست�يل $ان�ونو کلیو

 او زړونـو سپین ږیري له ډکو �وانان او، نر  �ې اود کيل یې  شا وخو�ېدل چې تر
  . … انتقام له اور� احساس رسه پرېpودل د

  هغه هېريش هرUه چې تېر يش 

  Uن�ه به هېر شې تاال شوي عفتونه
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  بل شاشجاع یو بل برنس او یو

  ۲۰۱۳می// ۱۲

نـه ) الکساندر برنس( دا هغه پخوانی پرن�ی، پرون یو بل برنس کابل ته راغلی
هغـه ، چې په ان�ریزانو د افغانستان د لوم�� خرUالو اصـيل دالل بلـل کیـ�ي، دی

لـه هنـده تـر بخـارا پـه مختلفـو سـیمو  برنس چې لوم�ی د یو جاسـوس پـه حیـث
م کال کې د بریتانیایي یرغل�ـر پـوځ رسه یو�ـای د  ۱۸۳۹په  خو وروسته، و:ر�ید

شاشجاع په ملتیا کابل ته راغی او دلته یې ظـاهرا د سـفیر خـو عمـال د واکمـن پـه 
  . حیث په دنده پيل وک�

او پـه دې د مؤرخانو په باور برنس پـه افغانسـتان د ان�ریـزي لpـکر د بریـد 
، هیواد کې د برتانوي  کیالک د اوږدمهالې بوختیا اصيل طراح او عامل بلل کیـ�ي
. چې په همدې الر کې یې نه یوازې �ان بلکې خپل اهل و عیال هـم لـه الس ورکـ�ل

مې پی�ۍ په لوم�ۍ نی]یـي کـې د شاشـجاع پـه مرشـۍ لـه افغـا�  ۱۹نوموړي د 
امله تررسه ک�ه او پـه دې سـودا:ري کـې غدارانو رسه د افغانستان په خپلواکZ مع

د پرن�ـي بـرنس کیسـه هغـه ، یې د ان�ریزي  کیالک په استازیتوب برخـه درلـوده
م کال د نـومرب پـه دوهمـه نومـوړی د کابـل پـه  ۱۸۴۱وخت ختمه شوه کله چې په 

  . خرابات کې د عبد الله خان اUکزي او امین الله لو:ري لخوا ووژل شو

) دختیh په اسـ]ن کـې د لویـدیh سـتوری( ریزان یېالکساندر برنس چې ان�
د عرo الرنس غوندې د بریتانیا په استع]ري تاریخ کې �ان��ی مقـام لـري ، بويل

استع]ري او استث]ري خدماتو له امله ورته پرن�یـان پـه ، او د نوموړي د جاسويس
ا� دغه پرن�ی جاسوس چې په ډېرو اولسونو کـې یـې شـیط. خورا احرتام قائل دي



    اشغال راوړې برمرغۍ او جنګي جنايات                              رهد قلم له سنګ

 

  

 

٣٢٩ 

، په افغانستان کې له خورا عربتنـاک شکسـت رسه مـخ شـو، چالونه بریايل شوي وو
 RنـUچې نه یوازې په خپله په کې له من�ه الړ بلکې د زر:ونو ان�ریـزي رستیـرو تر

  . یې افغا� السپوUي لکه شاشجاع او نور هم په عربتناک ډول ترتېغ تېر شول

، ګ وروسته داسې ا$کل نه کیدهد الکساندر برنس او شاشجاع تر عربتناک مر 
کې کوم بهرنی او کورنی د دې هیـواد د ) کابل( چې بیا به په دې غدار وژونکي  ار

م�ــر داســې  ــکاري لکــه لویــدیز یرغل�ــر او ، خــرUالو پــه معاملــه رسه جر:ــه يش
�کـه دا دی یـو ، السپوUي یې چې په سرت:و کې د رشم او حیاء په نامه Uه نه لـري

چنداول خرابـات او بـې ، باالحصار( کابل د ان�ریز وژونکو سیمو �ل بیا وینو چې د
کې یو بل برنس او یو بل شاشجاع د افغانستان د خرUالو ) ارګ( ترمنh په) o مهرو

، امــین اللــه لــو:ري، پــه معاملــه رسه ناســت دي او یــو �ــل بیــا د وزیــراکرب خــان
ېـل پـه خـاوره د عبد الله خان اUکزي او محمدشاه بابکرخ، میرمسجدي کوهستا�

  . معاملې او ق]ر خوبونه ویني

د امریکا د بهرنیـو چـارو ) ویلیم برنس( نوی برنس یوازې د مختاړي په بدلون
د وزارت مرستیال دی چې د امریکایي یرغل�رو د دایمـي حضـور د طراحـZ لپـاره 

چې نوي برنس تـه یـې د کابـل پـه ، کابل ته راغلی او نوی شاشجاع حامدکرزی دی
او د شـاه ) ن�یوالـه میـ�یا( د برنس جاروهونکي. غوړه میلمستیا تیاره ک�ېارګ کې 

د دې ) فیسـبوکیان او نـور بـې رشف خېـل، کـور� مطبوعـات( شجاع تنخوا خواره
لپاره چې د نوي برنس او نوي شاشجاع ترمنh له بدمرغه معاملې Uخه عامـه توجـه 

دوی د دې معـاملې د . رکـ�یخورا نویو اونادودو تبلیغاتو ته یـې زور و ، په بله ک�ي
hـو ډزې ) :وشـته( پ�ولو لپاره ال له وړاندې د هیواد په ختیU کـې پـه هغـو پوسـتو

چې د همدې شاشجاع کرزي د حکومت په مهـال د بـرنس لخـوا یـوه بـل ، ک�ي دي
خـو اوس د دې لپـاره چـې د :وشـتې ، برنيس رنجیت سنR ته ورسپارل شـوي دي

د خپلـو جـار ، پرده کـې بـرنس تـه ورقبالـه کـ�يغوندې $ول افغانستان په حیاء او 
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تر Uو تردې بوسـو النـدې ، د :وشتې موضوع :رمه ساÁ له الرې) مطبوعاتو( چیانو
  . په امریکا د هیواد د خرUالو اوبه پ�ې تیري ک�ي

نو ، که برنس او شاشجاع د رسلوړي افغانستان د خرUالو په معامله ناست دي
میرمسـجدي او امـین اللـه لـو:ري ، مدشـاه خـانمح، عبد اللـه خـان، د وزیر اکرب

بلکې د شاشجاع او برنس دواړو ترغوږونو یې ورتیره ، ملسیان هم کرار نه دي ناست
انجام به یې ک¶ م¶ د لـوم�� ، چې که له دې شیطا� معاملې الس وانخيل، ک�ې

  . او شجاع امللک په شان وي) الکساندر( برنس

�ای چې اولس ته خپل کردار اوپیل ک�ي  نوی شاشجاع او پلویان یې د دې په
دوی . یوازې د �و په شان پیغورونو او تهمتونوته یې کار ویلی، معامله سپینه ک�ي

د وزیراکرب خان او میرمسجدي خان په الرویانو او د آزادۍ په مبارزینو تـور پـورې 
چـې نـوي ، خو پروس�ن معلومـات وایـي، چې د آی ایس آی په اشاره کار کوي، کوي

، اشجاع / حامدکرزي تر پاچاهي وړاندې پن�لس کاله د آی ایس آی تنخوا خوړلېش
لخوا ) ډ:روال شجاع خانزاده( چې د کوی�ې په ازبک بازار کې به د ده دیوه همنامي

  ) دعوت ویب پا»ه( هره میاشت د ده سپین ږیري پالر ته سپارل کیدله

�ه زره کلن وجود باندې د برنس او شاشجاع د لوبې له امله د افغانستان په پن
یوه خوا چـې پـوره یـوولس کالـه یـې ډالـر ، یو �ل بیا سخته چنه بازي پيل شوې ده

چـې دا ، د لوم�� برنس او شجاع امللک په اروا:ـانو یـې قسـم خـوړلی، هضم ک�ي
پـه عـوض کـې دوهـم ) شپاړس میلیارده ډالرو( وطن به د وړاندې اداء شوي قیمت

ه چې د افغان وطن د شـپ�نیم لکـه مربـع کیلـومرتي د دې لپار ، برنس ته ورسپاري
دوی د وجود د خـرUالو لپـاره د خپـل پلـوريل ، وجود سودا په سمه تو:ه تررسه يش

ترUو د غوږ د بولZ په شور کې د تـن سـودا ، د:�لو غوغا رشوع ک�ې) :وشتې( غوږ
  . په قاچاقي ډول تیره ک�ي



    اشغال راوړې برمرغۍ او جنګي جنايات                              رهد قلم له سنګ

 

  

 

٣٣١ 

او  امـین اللـه خـان لـو:ري خو بله خوا د لوم�� برنس او شاشـجاع د قـاتالنو
چې خدای په قرآن یې قسم خوړلی چې نه به Uوک ترې ، وزیراکرب خان ملسیان دي

  ) :وشته( خرڅ ک�ي او نه هم غوږ) تن( د مور وطن

وروستي معلومات وایي چې ویلیم برنس ال هم په ارګ کې دی او کرزی خـان 
) :وشـتې( وي غـوږداسې  کاري چې د پلـورل شـ، وررسه دم په دم السلیکونه کوي

غوغا د برنس د عامل�یرې می�یا له برکته د یوشمیر خلکو ذهنونـه مغشـوش کـ�ي 
نو �که یې د پنجشنبې په ورځ د شاشجاع کرزي په هغو خربو د پخوا غونـدې ، دي

  . دانې پخې قرار:اوې ورک�م ۹عکس العمل ونه  ود چې ویل یې برنس خېلو ته به 

خـو کـه ، مه نـه ده چـې تقـدیر Uـه لـیکيلمعلو ، وخت کم او مقابله سخته ده
بری د نائب امین الله د مل�رو دی او لرې نه دي چې د برنس لـه ، تاریخ ترازو و:Dو

ترپکو وروسته د باالحصار په شاوخوا کې شاشـجاع هـم د غازیـانو تـر تـورو النـدې 
  ) ســ ســ ســرکار بې :ناه است، نـ نـ نــــکنید( چې، وروستZ ناره پورته ک�ي
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 د نیم افغانستان یوه بله ستونزه، بیا ویجاړول

  ۱۴/فربوري /۲۰۱۸

مـه نی�ـه د o o يس پـه :ـ�ون یـو  ۹د روان کال د فربورۍ د میاشـتې پـه 
شمیر رسنیو خرب ورک� چې د امریکـا لـه مالتـ�ه بـرخمن افغـان �واکونـه د هیـواد 

نـدې د ش]ل تخار والیت کې د درقد هغـه  ـار:و$ي تـه ورسـیدل چـې لـه دې وړا
  ؟ خو رسنیو دا ونه ویل چې وروسته هلته Uه پیÌ شول. طالبانو په واک کې و

خواجـه بهاوالـدین ، د افغانستان په ش]ل ختیh تخار والیت کې د ین�ي قلعه
د دې ولسـوالیو خلکـو Uـه مـوده . او درقد ولسوالZ له یو بل رسه پیوسته پرتې دي
ه چې د شور عرب په سـیمه کـې د وړاندې د یوه مشرتک اقدام له مخې فیصله وک� 

دا له بیکـارۍ او اقتصـادي سـتونزو رسه د . درې واړو ولسوالیو :� بازار جوړ ک�ي
مخ افغان اولس لخوا د خپل ډول نوی اقتصادي تشبث و چې له مخې به یې د دریو 
ولسوالیو خلک د یوه :� مارکی¶ او کار�ای مالکـان :ر�یـدل او شـاید پـه محـيل 

او د اقتصادي انکشاف Uرخ ته حرکت ورک�ی  �وانانو ته کار پیداکچه یې اوز:ارو 
  . وای

په کومه د ته کې چې د دغه  ار:و$ي نقشه وایستل شوه د شور عـرب سـیمه 
دا سیمه د درقد ولسوالZ مربوط ده خـو د ین�ـي قلعـه او خواجـه بهـاء . ورته وایي

عـرب  ـار:و$ي  د شور. الدین ولسوالیو اوسیدونکي هم ورته مساوي الرسسی لري
په کې لـه  د Uو میاشتو په جریان کې. له بنس¶ ایpودلو وروسته ډېره زر وده وک�ه

د :Dو نورو مارکی�ونو کـار ، زرو زیات دوکانونه په پاخه ډول جوړ او پرانیستل شول
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لوبغايل او نورو عامـه تاسیسـاتو ، کلینک،  وون�ي، د مسجد، هم په چ�کZ روان و
په وروسـتیو کـې . ې او د �ینو د جوړولو کار پیل شوی ولپاره هم �مکې تعین شو 

 .  ار :Dه :و»ه پیدا ک�ې وه او ورځ په ورځ د پراختیا او غوړېدو په حال کې و

خو د تخار والیت له نورو  ارونو رسه د دې  ار:و$ي توپیر په دې کـې و چـې 
یولـو حکومتي قـواوې چـې د دې  ـار:و$ي د ن، دغه سیمه د طالبانو په واک کې وه

لپاره یې عملیات پيـل کـ�ي وو طالبـانو وررسه �کـه مقاومـت ونکـ� چـې د خلکـو 
طالبان له دې سـیمې پـه شـا . شتمنیو ته د زیان او تو او د بازار د تخریب ویره وه

سم د واره یـې ، اما کله چې حکومتي عسکر د شور عرب  ار:و$ي ته ورسیدل، شول
لـه �ـان رسه :ـÍ شـمیر اسـکواتورونو حکومتي �واکونـو . د  ار په ن�ولو پیل وک�

، راوستي وو چـې پـه وسـیله یـې د شـور عـرب د  ـار:و$ي د زر شـاوخوا دوکانونـه
روغتون او نور عام تأسیسات په منظم ډول تخریب او یـو ودان ، مسجد، مارکی�ونه

  .  ار:و$ی په ن�یدلې کن�واله بدل شو

ل پیpــو د شــور عــرب د  ــار:و$ي سیســت]تیک او عمــدي تخریــب د دا ډو 
بلکې د افغانستان $ولې هغه سیمې چې د طالبانو تر واک الندې دي ، لوم�نZ نه ده

مدرسې او حتی روغتونونه یـې د امریکـایي ،  وون�ي، عامه تاسیسات لکه بازارونه
  . او داخيل �واکونو لخوا د عمدي تخریب له :واښ رسه مخامخ دي

  ؟ څومره سيمه د منظم تخريب له ګواښ سره مخ ده

کلونو راهیسې د افغانستان په سیايس صحنه کې فعال  ۲۳البان چې له تیرو ط
کلونو په جریـان کـې د  ۱۷دی او په افغانستان د امریکا له برید وروسته یې د تیرو 

کابل د حکومت په وړاندې د یوه موازي نظام په حیث مقاومت ک�ی همـدا اوس د 
  . لريافغانستان له نی]یي زیاتې سیمې تر واک الندې 
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د تېرې جنورۍ میاشتې په دیرشمه نی�ه په افغانستان کې د o o يس دفرت 
په خپله خپره ک�ې رسوې کې وویل چې د افغانستان په اویا فیصده ارايض طالبـان 

  .  کاره فعالیت لري

 ۳۹۹د افغانسـتان پـه $ولـو  o o يس وویل چې د دغې رسوې معلومـات یـې
رسچینو نه ترالسه ک�ي چـې وروسـته یـې د هـرې  Uخه زیاتو ۱۲۰۰ولسوالیو کې له 

 . رسچینو رسه رشیکه ک�ې چې د $ولو له لوري تائید شوې ۶تر  ۲پیpې پو تنه له 

پن�لس ملیونه خلک پـه  ۱۵۰۰۰۰۰کې راغيل چې  o o يس د رسوې په پایلو د
داسې سیمو کې پراته دي چې د طالبانو تر ولکې الندې دي او یـا طالبـان پکـې پـه 

راپور لیکيل چې طالبان په :Dـو ولسـوالیو لـه . ي او بریدونه تررسه کوي�ره :ر  کا
 RنـU خـاوره  سـلنه ۶۶ د افغانسـتان ولسـوالیو کـې چـې ۲۶۳پـه مکمل تسـلط تـر

 . ريفعال او Uر:ند حضور ل تشکیلوي

 ۱۵( د افغانستان دغه تر نی]یي زیاته جغرافیه چې د دې هیواد نی]یي نفوس
په دې سـیمو کـې . ې اويس زیاتره کلیوايل او اطرايف سیمي ديپه ک) میلیونه خلک

:Í شمیر  ار:و$ي هم شته چې واک یې د طالبانو په الس کې دی او عام خلـک پـه 
خـو پـه دې وروسـتیو کـې . کې ور�نی کاروبار او تجارÁ راک�ه ورک�ه تررسه کوي

سـاحو کـې د  امریکایانو او د هغوی مل�رو داخيل عسکرو د طالبانو تر واک النـدې
 ار:و$و او د نورو عام املنفعه تأسیساتو د منظم تخریب عملیه پیـل کـ�ې چـې د 

 . تخار د شور عرب  ار:و$ي تخریب یې یوه تازه بیل�ه وه

  نړول شوي بازارونه

چـې د ( د امریکایانو او کابل حکومت لخوا د طالبانو تر واک الندې ساحو کې
د بازارونو تخریب په دې وروستیو کې ) یلويافغانستان تر نی]یي زیاته ارايض تشک
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په هلمند کې د سن�ین بازار چې سل کالـه پخـوا ودان شـوی و او پـه . زور اخیستی
کله چې په تیـر پرسـيل کـې تـرې ، تیره یوه نیمه لسیزه کې یې ډېر انکشاف ک�ی و

نو له وتلو سمدستي وروسته یـې ، داخيل �واکونه او د هغوی امریکایي مالت�ي وتل
سن�ین $ول  ار په مـنظم ډول Ôبـار او داسـې تخریـب کـ� چـې د دې  ـار پـه  د

حکـومتي ودانـZ او نـور تاسیسـات یـې لـه ، مسـاجد، مارکی�ونـه، زر:ونو دوکانونه
د سن�ین بازار د مـنظم او قصـدي تخریـب پـه پایلـه کـې د . خاورو رسه برابر ک�ل

په افغانسـتان کـې د  سن�ین د قومندانZ هغه تاریخي ودانZ هم له من�ه الړه چې
. نیمZ پی�ۍ پخوا شاهي نظـام د وخـت میـراث و او تـاریخي اهمیـت یـې درلـود

امریکایانو په دې Ôبار رسه په سن�ین بازار کې $ول هغه دیوالونه بیرته ون�ول چـې 
. په تیرو Uو کلونو کې یې دلته د والیتي بیارغونې د پرو:رام له مخې جوړ کـ�ي وو

 Rخه د شاتU په تعقیب د دې  ـار پـه مکمـل تخریـب رسه امریکایـانو له سن�ین
افغان اولس ته پیغام ورک� چې زمـوږ بیـا رغونـه او انکشـايف کارونـه پـه دې رشط 
مرشوط دي چې دلته به واکمني هم زموږ وي او که په کومه ورځ موږ له افغانستان 

هـم نو دا مو حق دی چې خپل انکشايف کارونه او جوړ کـ�ي تعمیـرات ، Uخه و�و
  . بیرته په لوی الس تخریب ک�و

د سن�ین د بازار له تخریب وروسته امریکایي او داخيل عسکرو پـه تیـرو Uـو 
په موسی کال ولسوالZ کې . میاشتو کې په هلمند کې Uو نور بازارونه هم ړنR ک�ل

 ایسته بازار ته داخيل او امریکایي کوماندویان د هـوا لـه الرې ورغلـل او پـه شـپه 
په :رمسیر ولسوالZ کې دوشـنبه بـازار هـم پـه ، په Ôونو لو$ه لو$ه ک� شپه کې یې

د هلمندپه جنوب دیشو ولسوالZ کې رباط بـازار د امریکـایي . ورته ډول ون�ول شو
یـاد شـوي . o دوه پن�وس طیارو لخوا Ôبار او $ـول دوکانونـه یـې تخریـب شـول

الـرو پـه بیـه تجـارÁ  ار:و$ي چې د اولس لخوا جوړ شوي او د سـل�ونو میلیونـو ډ
د دې ن�ول شـویو . اموال په کې پراته و له $ول هست او بود رسه له من�ه یووړل شو
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 ار:و$و یوازینی جرم دا بلل شوی چې دا په هغه نیم افغانستان کې واقـع و چـې د 
  . طالبانو تر واک الندې دی

  تخريب شوي روغتونونه

زې بازارونه په تخریـب نـه دي د طالبانو تر واک الندې نیم افغانستان کې یوا
 بلکې کلینکونه او روغتیایي مراکز هم د امریکایانو لخـوا د اشـد مجـازات، محکوم

  . بلل کی�ي وړ) تخریب(

د ورد:و والیت د سیدا اباد ولسوالZ د تن�ي دره له تیرو لسو کلونو راهیسـې 
لیب د رسه صـ. د دې سیمې خلک غریـب بز:ـران دي، د طالبانو تر واک الندې ده

، موسسې د دې سیمې د خلکو لپاره کلینک جوړ ک� تر Uو خلکو ته لوم�نZ مرستې
ــ�ي ــه ک ــدمات عرض ــي خ ــینونه او طب ــان . واکس ــایي او افغ ــپه امریک ــوه ش ــو ی خ

د کلینـک طبـي سـامانونه یـې Uـه ، کوماندویانو ناUاپه په دې کلینک چاپه ووهلـه
د ورد:و والیـت . والو�ولهتخریب او Uه چور ک�ل او د روغتون ودا� یې په Ôونو 

په جل�ه ولسوالZ کې تیر پرسلZ په ورته ډول یو بل کلینک هم �که ون�ول شو چې 
  . د طالبانو تر واک الندې سیمې عامو خلکو ته یې طبي خدمات رسول

د پکتیکا والیت :یان ولسوايل یوه له هغو غرنیو سیمو Uخه ده چې واک یې د 
ه مؤسسې په دې سیمه کې د اوليس خلکو لپـاره یوې خیری. طالبانو په الس کې دی

خو امریکایي او داخيل عسکرو په سیمه کې د عملیاتوپـه مهـال د ، روغتون جوړ ک�
  . سیمیز بازار دوه ساتونکي ووژل او کلینک یې په Ôونو والو�اوه

بادغیس والیت د افغانستان یوه له هغو سیمو ده چې خلک یې تـر نـورو ډېـر 
د دې سیمې خلک حتی لوم�نیو طبي خدماتو ته هـم الرس سـی . غریبانه ژوند لري

د غورماچ ولسوالZ د تیز نـاوې پـه سـیمه ، یوې خیریه مؤسسې د بادغیس. نه لري
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کې د عامو خلکو د عالج لپاره روغتون جوړ ک�ی و چې د امریکـایي الوتکـو لخـوا د 
بشـپ� ډول لـه  یو ساتونکی یـې قتـل او کلینـک پـه، نامعلومو دالئلو په اساس Ôبار

  . من�ه یووړل شو

  هلته چې له ښوونځيو پوستې جوړې دي

هغه چې د طالبـانو تـر واک النـدې سـاحو کـې ( د افغانستان د نی]یي نفوس
بله ستونزه دا ده چې کله حکومتي عسـکر پـه دې سـیمو کـې عملیـات ) ژوند کوي

پـه  ېمدرسـې او تعلیمـي ادار ، نـو د سـیمې  ـوون�ي، وک�ي او کومه سیمه نیيس
ژړۍ او ارغنداب ولسـوالZ ، د کندهار  ار په :اون� کې د پنجوايي. پوستو بدلوي

، کله چې دا سیمې امریکایي �واکونو ونیولې، چې پخوا د طالبانو تر واک الندې وې
یې په هغو  وون�یو کې �ـای پـه �ـای کـ�ل چـې ) اربکیان( نو خپل محيل پولیس

  . پخواپه کې د سیمې ماشومانو درس وایه

د . زیات  وون�ي په امنیتي پوستو بدل شـوي دي ۳۰په دې ولسوالیو کې تر 
حکومت د امنیتي ادارو مرشان دلیل وایي چې دوی په دې سیمو کې د نویو پوستو 

دغـه . او پو�ي تاسیساتو لپاره الزمه بودیجه نه لري نو �که له  وون�یو کـار اخـيل
او د سپکو وسلو د مرمیوپه  وېراز Uرن�ه چې د اک�ه  وون�یو ودانZ پخې جوړ ش

وړاندې مقاومت لري حکومتي عسکر د خامه ودانیـو پـه نسـبت د  ـوون�یو پخـو 
خو د دې کار منفي نتیجه دا ده چې له امله یې په لس�ونو . ودانیو ته ترجیح ورکوي

دا چې همدا . Uخه بې برخې پاته کی�ي) زده ک�و( زره ماشومان له خپل اسايس حق
جن�ي سیمو کې د o سوادۍ کچه زیاته ده یو علت یې همدا بلـل  اوس د هیواد په

  . کی�ي چې د ماشومانو  وون�ي حکومتي عسکرو او ملیشو اشغال ک�ي دي
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  وروستۍ خبره

د داخيل قواوو او د هغوی د امریکایي مالت�و لخوا په منظم ډول د طالبانو تر 
 ــوون�یو پــه وړانــدې واک النــدې ســاحو کــې د بــازارونو او کلینکونــو نــ�ول او د 

نامسؤالنه چلند د دې  کاره نpې دي چې امریکایان او د کابل حکومت چارواکي د 
افغانستان د هغه نی]یي اولس حقوقو ته کومه اعتناء نـه لـري او نـه هـم د هغـوی 

رفاه او اقتصادي انکشاف هغـه حقـوق پـه رسـمیت پیـژ� چـې دوی ، لپاره د ژوند
  . تبلیغاتو کې $ین�ار کويورباندې په خپلواعالمیو او 

کلینک او  وون�ی که هر �ای او د هر چـا تـر واک النـدې سـاحه کـې ، بازار
د دا ډول . د اولس مال دی او د عام املنفعه تاسیسـاتو لـه جملـې بلـل کیـ�ي، وي

تاسیساتو ن�ول په حقیقت کې د اولس په مرۍ پpـه ایpـودل او لـه اولـس Uخـه د 
  . ژوند حق اخیستل دي

�رو د واک له ساحې بهر د هیواد هغه نی]یي نفوس چـې د ن�یوالـو د د اشغال
اقال دا حـق خـو لـري ، میلیاردونو مرستو له جملې ورته ل� انداره هم نه ده رسیدلې

چې د خپلو م�وپه زور او خولو په تویولو �ان ته دوکان او بـازار جـوړ کـ�ي تـر Uـو 
اوليس خلکو د بـازارونو نـ�ول او د . �ان او خپل اوالد ته یوه :وله ډوډۍ پیدا ک�ي

د ژوند د اسايس اسانتیاو ترې اخیستل په دې عالوه چې یوه غیر دیني او غیر مـيل 
. ک�نه ده بلکې د انسانيت په لحاظ هم نامرشوغ او حتی ظاملانه عمـل بلـل کیـ�ي

که د هیواد په لر اوبر کې تر بیالبیلو تورونـو او عنوانونـو النـدې د اوليسـ خلکـو د 
  ار:و$و او کلینکونو د تخریب عملیه ونه درول يش نو دا به د افغانستان، نونودوکا

  . د غریب اولس ستونزې نورې هم زیاتې او د سرتو اوليس غمیزو المل به و:ر�ي
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  کې ماشومان هم خر-ی9ي) آزاد بازار( په

  ۲۰۱۳جنوري/ \۴

له دموکراسـU  Zو کاله وړاندې افغانستان ته د امریکایي یرغل د پساوند په دود
راډیو:انو ویل چې د دې اقتصادي نظـام لـه ، رسه غرب:ه د آزاد بازار اصطالح هم راغله

برکته به افغانان د پیسو په را$ولولو او :Dلو پسې ونه رسی�ي او $ول وطن به د نیویارک 
  . د وال س�ری¶ غوندې د پیسو ډیپو يش

پـه مقابـل ) اشرتاکیت( تصادد آزاد بازار په اړه ویل کیدل چې دا د کمونیستي اق
چې د آدم سمیت په نوم یې کـوم چـا اسـاس ، کې د لویدیh بدیل اقتصادي موډل دی

د آزاد بازار نه ظاهرا مطلب دا و چې مارکی¶ بایـد پـه §امـه معنـی د رسمایـه ، ایpی
درانو او مستهلکینو خو ې ته وسپارل يش او په بازار کې د حکومت هـر ډول مداخلـه 

  . ع اعالن يشقانونا ممنو 

د همدې فکر په اساس و چې دموکراسZ خېلو د نوي اسـايس قـانون د تـدوین پـه 
په دولت الزمه ده چې د آزاد بـازار د ( مهال د اسايس قانون په لسمه ماده کې ولیکل چې

ح]یت او د امنیت تضمین ، نظام او اصولو په اساس د پان�ونو او خصويص تشبثاتو مالت�
  . افغانستان رس] د آزاد بازار یا پان�وال نظام رحم کرم ته وسپارل شوپه دې تو:ه ) وک�ي

د افغا� کمونیستانو نادودې په خپل �ـای خـو پـه افغانسـتان کـې د اشـرتاکي 
چې افغا� کمونیستانو د مـارکس لـه ، اقتصادي نظام د شکست یوه وجه دا بلل کی�ي

اعت ک�ي بلکې بې وخته یې درجه بندۍ رسه سم د سوسیالیزم سلسله مراحل نه وو مر 
�که مـارکس ویـل چـې کـار:ري انقـالب بایـد د رسمایـه . کار:ري انقالب برپا ک�ی و

خو افغا� کمونیستانو له بی�ې کار واخیست او داسې مهال ، دارۍ په ضد راپورته يش
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دوی ، چې افغانستان د فیوډالیزم په مرحله کـې و او کـار:رانو هـی± شـتون نـه درلـود
  . ب ته خیز وهلسوسیال انقال 

ل� تر ل�ه په اقتصادي بخش کې د اشرتاکي تجربـې پـه شـان د رسمایـه دارۍ او 
  . آزاد بازار په برخه کې هم همداسې بی�نZ او غیرمسلکي چلند تررسه شو

د مارکس سیال او د رسمایه دارۍ معتقد ژان ژاک روسو د اشـرتاکیت پـه شـان 
ې له پن��ونو مراحلو طـی کولـو وروسـته چ، رسمایه دارۍ ته هم تکاميل مراحل $اکيل

  . باید د آزاد بازار اقتصاد په کې تطبیق يش

 Zخېلو په داسـې مهـال چـې افغانسـتان پـه لـوم�ن Zخو د افغانستان دیموکراس
د Uلورملیارده ډالرو په قیمت وارداتو په مقابل ، کې قرار درلود) دودیز اقتصاد( مرحله

ه ډالرو معادل صادرات لرل او ميل اقتصـاد یـوازې کې افغانستان یوازې د Uلور میلیون
  . د مطلق آزاد بازار اقتصاد اعالن ک�، په استهالک کې خالصه کیده

په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت په هی± شکل آزاد بازار ته اماده نـه و او 
د اقتصادي مطلقه آزادۍ اعـالن د حرفـوي مـايل ، نه یې خلکو په اړه معلومات درلودل

ترUـو د دربـدره ، میلونرانو او محتکرینو لپاره خورا په زړه پورې فرصـت و، pونکو�بی
افغان ملت ه�وکي نور هم وشـپیلوي او هیـواد لـه عامـه فقـر اوطبقـاÁ نـاورین رسه 

  . مخامخ ک�ي

د آزاد بازار په سیوري کې د مارکی¶ واک په بشپ� ډول Uو بې رحمـه ، همداسې وشول
د نرخ او نرخنامې پدیده د اقتصادي اخالقو رسه یو�ـای ، شورسمایه دارانو ته وسپارل 

د توکو نرخونه $اکل د بازاري اسـتمثار:رو د . له من�ه الړه او د عوامو استث]ر پیل شو
�کـه ، خو ې خربه و:ر�يده او په وړاندې کوم چا د اعرتاض غـ� نـه شـوای اوچتـولی

  . رسمیت پیژندلی و په) آزاد بازار( داسايس قانون لسمې مادې همدغه وضعیت

رسه له دې چې تراوسه د ن�ۍ په هی± هیواد کې سل فیصده آزاد اقتصـاد شـتون 
خـو پـه ، آزادي لـري) کمـه یـا زیاتـه( بلکـې د $ولـو هیوادونـو بـازارونو نسـبي، نه لري
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٣٤١ 

افغانستان کې بازار په مطلـق ډول آزاد اعـالن شـواو د افغـان مسـتهلکینو د نفعـې پـه 
  . په رسمیت نه پیژندل کیدله خاطر هی± استثناء هم

د آزاد بازار د یوولس کلن چلpـت پـه پایلـه کـې اولـس پـه تیـره د  ـارونو عـام 
پان�ه یوازې د ل� شـمیر رسمایـه دارانـو پـه بـانکي ، اوسیدونکي په سختZ و�پل شول

  . حسابونو کې راجمع شوه او اولس یو �ل بیا دپولZ $ک ته کیناست

یله کې که له یـوې خـوا پـه  ـارونو کـې د سـوال�رونو د آزاد بازار د اقتصاد په پا
لpکرې په Uپوشوې بله غاړه �ینې داسې نادودې او زړه دردونکي پیpې هم رامنh تـه 

  . شوې چې په ر تیني تو:ه یې د بازار آزادي په اثبات ورسوله

پژواک اژانس خرب ورک� چې د پروان په چاریکار  ار کـې  ۲۷کال د دسمرب په  ۲۰۱۲د 
همـدا راز دا تیـره شـپه د ، زره افغـانZ پلـورلې ده ۷کورنZ خپله ماشومه لور پـه یوې 

مه امریکا غ� آشنا راډیو وویل چې د بلخ والیت په مزار رشیف  ـار کـې  ۴جنورۍ په 
  . زره افغانZ پلورلی دی ۲۶یوې کورنZ خپل زوی د اقتصادي ستونزو له امله په 

يل وضعیت په کـوم حالـت کـې قـرار دا پیpې Uر:ندوي چې د عامو افغانانو ما
په داسې حال کې چې د هیواد زیاتره ماشومان د خوار�واکZ له امله �وری�ي یـا ، لري

ژوند له السه ورکوي خو د ولسمرش د لوم�ي مرستیال په :�ون حاکمه طبقه د شـو:ر 
 معلومی�ي چې آزاد بازار یـا د، اولوړ فشار ناروغان دي او هره ورځ خپلې وازدې ویلوي

  . رسمایه دارانو نظام تروروستZ کچې بیداد ک�ی

خو د لر:یـو بیـه تـر هغـو :اونـ�یو ، همدا اوس په کابل کې ساړه تر ه�وکو و�ي
  . سیمو لوړه ده چې له افغانستانه د سون لر:ې ورته صادری�ي

، که د بازار آزادي او په $وله کې اقتصادي چلند اواخالق په همدې حـال پاتـه يش
، هیوادوال د خپلو اوالدونو په شمول د خرUالو $ول توکي له السه ورک�يلرې نه ده چې 

  . چې بیا به وضعیت د کنرتول نه وي
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  د دموکراس< د تاریخ تر pولو مسخره pاکنې

  میالدي ۲۰۱۴اپریل/ /۲۲

ن�یوالـو او داخـيل مل�ـرو یـي د ، میالدي کال د اپریل په Uلورمه نی�ه ۲۰۱۴د 
ر د §ثیل او د هیوادوالو د غولولو لپاره د ولسمرشـۍ خپل Cایيش دموکراتیک بهی

  . او والیتي شورا :انو $اکنې تررسه ک�ې

فیصـده خـاوره حکومـت ۸۰چـې د هیـواد پـه ، $اکنې داسې مهال تررسه شوې
لـه $ـاکنو وړانـدې د مجاهـدینو د تنـدریزو بریـدونو لـه املـه د ، سلطه نه درلـوده

، تو:ـه د وهـم فضـاء النـدې کـ�ې وېحکومت تر واک الندې سیمې هم په بشـپ�ه 
بهر� Uارونکي له هیواده تpتیديل وو او عالوه ال دا چې موسمي رشایط هـم خـورا 

  . ناوړه او د هیواد په اک�ه سیمو کې د $اکنو په ورځ واوره یا باران وریده

په همدې حال کې چې د من د $ـاکنو خـالف هـر ډول خـرب نرشـولو بانـدې 
د دې لپـاره چـې تpـتیدونکو ، $ـاکنو پروسـه §ثیـل شـوه د، رسمي بندیز ل�ولی و

یرغل�رو خپلو اولسونو ته افغان ج��ه :�لې  کاره ک�ې او دلته یي د دموکراسZ د 
تحکیم ثبوت ورته وړاندې ک�ی وي غرo رسنیو د خپلو پراخو تبلیغـاتو پـه مـ¶ د 

کنې پـه کـه دا $ـا. م�ر حقیقت سل فیصده رسچپه وو، $اکنو پروسه بریالZ و وده
فیصده ولس میشـته سـیمو  ۸۰چې د هیواد په ، یوه جمله کې تعریفوو نو باید ووایو

لـه ، کې هی± $اکنې ونه شوې او په پاتې شل فیصده کې چـې کـومې $ـاکنې وشـوې
چې شاید ددموکراسZ تـاریخ ، زوربازیو او تقلب Uخه ډکې وې، داسې رسوا درغلیو

په لن�و د دې مسـخره $ـاکنو یـو ان�ـور دلته به ه�ه وک�و ، یي ساری نه وي لیدلی
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٣٤٣ 

ستاسو مخې ته کی�دو چې شاید د دې پروسـې پـه اړه پـه پوهـاوي او رو»ـاوي کـې 
  . دررسه مرسته ورک�ي

  فيصده غيرښاري سيمې  ۸۰ 

فیصده کلیوالو یا غیر اري سیمو باندې مجاهـدین سـلطه  ۸۰د افغانستان په 
مجاهدینو لـه $ـاکنو وړانـدې پـه ، په دې سیمو کې هی± $اکنې تررسه نه شوې، لري

اولس یې پـه دې قـانع کـ�ی و چـې ، پراخه پی]نه د اولس د تنویر لپاره کار ک�ی و
$اکنې امریکایي غولوونکي پروسه ده او پـه کـې رشکـت د دیـن او وطـن رسه لویـه 

مجاهدینو په همدې موخه لیکيل پیغامونه او شـبنامې هـم ویشـيل وې . غداري ده
فیصده کلیوالو سیمو  ۸۰ورځ ډېرې مؤثرې ثابتې شوې د هیواد د  چې د انتخاباتو په

  . اوسیدونکو له $اکنو رسه بشپ� پریکون وک� او هی± رایه یي وانه چوله

حکومت ه�ه وک�ه چې د هغو ولسوالیو په مراکزو کې سای�ونه پرانی�ـي چـې 
 خـو پـه دې برخـه کـې یـا د سـای�ونو پـه، اطراف یي د مجاهدینو په ولکـه کـې دي

نـو ، پرانیستلو ونه توانیدل او یا یي هم که پرانیستي وو هیچا په کې رشکت ونه کـ�
  . �که چارواکو په خپل مزاج صندوقونه له رایو ډک ک�ل

دغه سیمې چې $اکنې په کې نه دي تـررسه شـوي د کـوم معلـوم والیـت یـا د 
ا تـر بلکې له بدخشانه نیولی بی، هیواد د کوم خاص سمت پورې ت�يل سیمې نه دي

نیمروز د درست افغانستان هغه سیمې چې د مجاهدینو ورباندې سلطه ده $ـاکنې 
  . او خلکو یي په کلکه دغه پروسه تحریم ک�ې ده، په کې نه دي تررسه شوي

  جهادي بريدونه ۱۰۸۸

لکه Uرن�ه چې تر $اکنو مخکې ور�ې د جهادي عملیاتو له اړخه بیسـارې وې 
ــاتو ــادي عملی ــم د جه ــاکنو ورځ ه ــه ورځ وه د $ ــوه Cون ــه ی ــه اړخ ــه دې ورځ . ل پ
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٣٤٤ 

مجاهدینو په  اري او د حکومت تر ولکه الندې سیمو کې د $اکنو د :�وډولو لپاره 
د دې عملیاتو په ل� کې د لسـ�ونو ولسـوالیو پـه . جهادي عملیات تررسه ک�ل ۱۰۸۸

پـه ، مراکزو کې چې د من کوم انتخاباÁ سای�ونه خالص ک�ي وو بیرته بنـد شـول
د مجاهـدینو ، و سیمو کې انتخاباÁ سای�ونه د مجاهدینو لخوا وسـو�ول شـول�ین

عملیات خورا دقیق وو او داسې طراحي شوي وو چې وليس خلکو تـه پـه کـې هـی± 
له همدې امله د حکومت د اعرتاف له مخې پـه دې ورځ کـه Uـه ، زیان ونه رسی�ي

خو د ولـس لـه من�ـه  هم د حکومتي عسکرو او منسوبینو مرګ ژوبله خورا زیاته وه
د کورنیـو چـارو وزیـر عمـر داودزي د $ـاکنو نـه . تنه دج��و قربا� شول ۴یوازې 

تنـه عسـکر $پیـان شـوي او  ۸۰وروسته وویل چې د دې بریدونو په ترڅ کې د دوی 
  . لس�ونه وژل شوي دي خو مجاهدینو د د من دتلفاتو شمیره تردې لوړه  ودله

د ولسوالیو په مراکزو او د  ارونو پـه Uن�لـورو د دې بریدونو له امله تر ډېره 
د $ـاکنو پرانیسـتل ، هغو سیمو کې چې د مجاهدینو د مرمیـو تـر رسـد النـدې وې

د ، شوي مراکـز وتـ�ل شـول او د $ـاکنو $غـر د  ـارونو ترمـابین پـورې ور$ـول شـو
مجاهدینو عملیات نه یوازې د $اکنو په مراکزو وو بلکې اطرايف سیمو ته د $اکنیزو 

پـه دې ل�کـې پـه اکـ�ه ، موادو او رای پا»و د انتقال په کاروانونو هم تـررسه کیـدل
سیمو کې $اکنیز مواد یا د پا»و ډک صندوقونه په نی]یي الرو کې لـه من�ـه یـووړل 

  . شول

  تاريخي درغلۍ 

رسه له دې چې درغلZ په $ولو سـیمو کـې تـررسه شـوې خـو تـر $ولـو پراخـې 
راکزو کې وشوې چې عامو خلکو پـه $ـاکنو کـې :ـ�ون درغلZ د ولسوالیو په هغو م

دغه راز هغه سـیمې چـې �ینـي محـيل ، ونه ک� او صندوقونه چارواکو ته پاته شول
  . زوروکان په کې مسلط دي هم د پراخو درغلیو شاهدې وې
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٣٤٥ 

د افغانستان په تر نی]یي زیاتو والیاتو کې په $اکنیزو سای�ونو کـې رای پـا»ې 
رای پا»ې لیـ�يل چـې  ۶۰۰میسیون وویل چې دوی هر مرکز ته د $اکنو ک، کمې شوې

، که په یوه دقیقه کې یوه رایه ولوی�ي باید تر لسو ساعتونو رای پا»ې ختمـې نـه يش
م�ر دا چې په اک�ه مراکزو کې سهار او یا هم غرمه مهال رای پـا»ې خالصـې شـوې 

ندې پا»ې صندوقونو علت یي داوو چې د سای�ونو کارکوونکو د پروسې له پیل نه وړا
  . نو �که چې خلک راغلل محدودې پا»ې پاته وې او ژر خالصې شوې، ته اچولې وې

په فیسبوک باندې د انتخاباÁ درغلیـو داسـې شـواهد نرشـ شـوي چـې دغـه 
مثال په یوه وي�یو کې د ورد:و پـه نـرخ ، پروسه یوه خندنZ او تقلبي پروسه ثابتوي

. صندوقونه کور ته وړي او په خپله یي ډکـوي کې د انتخاباÁ کمیسیون Uو کسانو
د همدې ولسوالZ په اړه یوه بله وی�یو  یي چې د کاندید سیاف لپـاره $ـولې پـا»ې 

د کندهار په دامان کې یـو . نpانه شوې او رسبسته صندوقونو ته غور�ول شوي دي
و د کور مرش او Uو ماشومان ل�یا دي زر زر رای پا»ې نpانې کوی او بیـا پـه مسـخر 

وایي چې خلک به هم وایي چې په دامان کې Uومره ډېرو خلکو :�ون ک�ی خو خرب 
  . به نه وي چې رایي $ولې یوه کس نpا� ک�ي دي

د انتخاباتو کمیسیون له انتخاباتو وروسته یوازې په هرات کـې یـو لـک رایـي 
د مـزار . مراکزو صـندقونه قـرنطین کـ�ل ۳۶باطلې اعالن ک�ې او په فراه کې یې د 

رشیف په اړه ویل کیدل چې د دې والیت وايل عطامحمـد نـور د خپلـو کسـانو پـه 
پـه پکتیـا کـې حتـی د . توسط صندقونه د عبد الله عبد الله په :�ـه ډک کـ�ي دي

دغـه راز پـه ، انتخاباتو له ور�ې دوه ور�ې وروسته هـم صـندوقونه ډکـول روان وو
هغـه صـندوقونه چـې لـه کندهار کې خلکو وویل چې امنیه قومنـدان جـ¦ال رازق 

ولسوالیو تش راغيل وو د انتخاباتو نه یوه ورځ وروسـته د کاندیـد زملـي رسـول پـه 
  . :�ه له رایو ډک ک�ل
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په کابل  ار کې چې زیاتره $اکنیز سای�ونه په مکاتبو او لیسـو کـې پرانیسـتل 
شوي وو د پوهنې وزیر فاروق وردګ له خپل نفوذ نه په استفاده د زملـي رسـول پـه 

د کابل په ختیh کې د مالتره خیل په نامـه د وليسـ جر:ـې ، �ه پراخه درغيل وک�ه:
. غ�ي بیا د خپل نفوذ په سـاحه کـې د کمیسـیون غـ�ي او Uـارونکي نـه پریpـودل

نوموړي Uارونکي وش�ل او صندوقونه یې په خپل طبیعت چې Uرن�ه خو ه وه ډک 
حـاجي ، دیـن محمـد جـرأت ،په کابل کې نورو زورواکانو لکه امان اللـه :ـذر. ک�ل

زملي توپان او نورو هم پـه خپلـو سـیمو کـې د خپلـو خو ـو ، اله :ل مجاهد، ممتاز
  . کاندیدانو په :�ه د پاموړ درغلZ وک�ې

په $وله کې باید ووایو چې انتخابات په اک�و سیمو کـې لـه رسه ونـه شـول او 
فاده چـارواکو او چیرته چې سای�ونه پرانیستل شوي وو د خلکو له نشتوايل پـه اسـت

زورواکانو په خپله صندوقان ډک ک�ل او داسې یي و ودله چـې دا دی خلکـو رایـي 
 یوه خارجي خربیال د انتخاباتو پـه ورځ پـه خپـل $ـوی�ر بانـدې ولیکـل. اچويل دي

چې موږ د ورد:ـو والیـت د چـک ولسـوالZ د ، هغه Uه چې زه یي حیران ک�م دا و(
هی± رایه ورکوونکی نه تر سرت:و کیـده م�ـر بیـا  مرکز $اکنیز سای¶ ته ورغلو هلته

  ) هم صندوقونه له رایو ډک پراته وو

  تر ټاكنو وروسته 

کتونکي باور لري چې پـه هیـواد کـې تـررسه شـویو وروسـتیو $ـاکنو Uخـه د 
غربیـان چـې لـه افغانسـتانه ، امریکایانو هدف یـوازې تبلیغـاÁ او تیرایسـتونکی و

تر Uو خپل ولس ته وفهموي چـې دوی لـه دې �ایـه  تpتي حکومتونو یي اړتیا لیده
د همـدې لپـاره یـي دې ، ماته خوړيل نه تpتي بلکې دلته یي دموکرايس راوستې ده

  . $اکنو ته خورا پراخ او منظم مطبوعاÁ انعکاس ورک�
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٣٤٧ 

له $اکنو وړاندې امریکایانو او د کابل چارواکو د مجاهدینو په خربونو بنـدیز 
ره چې د $اکنو په ورځ دبریدونو خرب نرش نيش او یا د $ـاکنو حتی د دې لپا، ول�اوه

د ناکامZ او درغلیو خربه خپره نه يش په $ول افغانستان کې یې په $یلفـو� مسـیج 
تـر $ـاکنو یـوه ورځ وړانـدې پـه نن�رهـار کـې حکـومتي ، لی�لو هم بندیز نافـذ کـ�

او پـه دې تو:ـه کیمره او وسائل یي ورمات کـ�ل ، چارواکو یو خربیال سخت وواهه
  . یي $ول خربیاالن وډارول ترUو د $اکنو په وخت کې د چارواکو په مزاج وچلی�ي

د $اکنو په ورځ په داسې حال کې چې انتخابات په ډېرو محدودو �ایونو کـې 
و حکومتي رسـنیو یـوازې همـدا تبلیغـات  او د خلکو :�ون د نشت برابر، روان وو

دې ل� کې یوازې د االماره ویب پا»ه وه چـې د  په. کول چې دا انتخابات بیساري وو
انتخاباتو او جهادي بریدونو په اړه یي واقعیت خپراوه م�ر د ور�ې په نی]یي کـې 
په دې ویب پا»ه هم هکرانو برید وک� او خپرونې یې یوه شیبه له خن� رسه مخ ک�ې 

ب پـا»ې پـه چې وروسته د االماره ویب پا»ې د ویpو تخنیک کارانو په ه�و بیرته وی
  . خپرونو پیل وک�

او ، له انتخاباتو وروسـته پـه خوسـت کـې د آزادۍ راډیـو خربیـال ملرنیـازی
نن�رهار کې د ژوندون تیلویزیون خربیال زیارخـان یـاد د حکـومتي چـارواکو لخـوا 

  . سخت ووهل شو چې ولې یې د درغلیو راپورونه ورک�ي دي

، ې د $ـاکنو ورځ تیـره شـوهد حکومتي زور او خربي سانسور په داسې فضاء ک
حکومتي او غرo رسنیو له یوې مخې همدا خربه تبلیغوله چې $ـاکنې بیسـارې وې 

د $اکنو د کمیسیون مرش اعالن وک� چې په $اکنو کې ، او هی± ستونزه موجوده نه وه
م�ر Uو ور�ې وروسته یې یي چې د پن�و لکـو رایـو ، ملیونه خلکو :�ون ک�ی وو ۷

ویي ویل چې دا لس فیصده نتایج دي یعني دلتـه یـي ومنلـه چـې نتایج اعالن ک�ل 
Uرن�ه چې دغه پن�ه لکه رایې هم تصـفیه شـوې ، پن�ه ملیونه خلکو :�ون ک�ی وو
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٣٤٨ 

نه بلکې :�ې وډې وې داسې ویل کی�ي چې په دې کې هـم ترنی]یـي زیـاتې رایـې 
کـم بلـل تقلبي دي چې په دې تو:ه د $اکنو په ورځ د خلکو د اشرتاک شـمیر خـورا 

  . کیدای يش

له $اکنو وروسته پـه نـورو هیوادونـو کـې نتـائج پـه دوو یـا دریـو ور�ـو کـې 
اعالنی�ي م�ر اوس چې له $اکنو کابو یوه میاشت تیری�ي ال هم نتایج نه دي اعـالن 

د $اکنو کمیسیون او وررسه د $اکنیزو شکایاتو کمیسیون په لویه معضله کـې ، شوي
لویه رسه له درغلZ او تقلب ډکې وې په هره سـیمه  �که $اکنې له،  کیل شوي دي

اوس لـه دوی نـه هـم ، کې زورواکانو او چارواکو په خپله صـندوقونه ډک کـ�ي دي
الره ورکه ده چې له دې :�وډو $اکنو Uخه Uرن�ـه نتیجـه واخـيل او Uـوک بریـالی 

 که $اکنې دوهم پ�او ته �ي نو بیا هم کوم تضمین نه شته چې درغلـZ، اعالن ک�ي
  . او :�وډۍ به نه وي

Uرن�ه چې د $اکنو له تررسه کولو Uخه امریکایانو خپلو تبلیغاÁ هدف ترالسه 
اوس نو کو Ì کوي چې له $ـاکنیزو نتـایجو پرتـه یـو مشـرتک ائـتاليف ، ک�ی دی

حکومت رامن�ته کـ�ي د همـدې لپـاره یـي د مخکpـو کاندیـدانو او ارګ میشـتو 
غالب :ومان دا دی چې بیـا بـه لـه ه]غـو ، ترمنخ د جوړجاړي ه�ې پیل ک�ې دي

او ، زړو امریکایي اجیرانو Uخه یو مخـتلط کمـزوری حکومـت رامن�تـه کـ�ای يش
  . $اکنیزه پروسه به همداسې بې اغیزې پاته يش
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٣٤٩ 

  

  ؟په رسپل کې نجونې چا او ولې مسمومې ک�ې وې

  ۲۰۱۲جوالی// ۶

ې خـدای تعـالی چـ، دا بیان راته نن د رسپل والیت یوه تـن اوسـیدونکي وکـ�
  . شاهد نیسم او $کي په $کي یې ستاسومخ ته ږدم

Uو ور�ې وړاندې به له رسنیو خرب شوي یاستئ چې د رسپل والیت پـه مرکـز 
د جوزا پـه ، کې درې ور�ې پله پسې د  وون�یو زده کوونکې نجونې مسمومې شوې

لیسـې او د جوزا په Uلورمه د مرکز اړوند د رسخک د ، دریمه د امام یحیی د لیسې
د جوزا په پن�مه د والیت مقام ته بیخې نـ�دې د رحمـت ابـاد د سـیمې د مکتـب 

چې په �ینو پیpو کې د دوی  وونکې هـم مسـمومې شـوې ، نجونې مسمومې شوې
  . وې

د کرزي ویانـدانو یـې ، د دې پله پسې پیpو په اړه غرب:ونونه خورا بیالبیل وو 
، ني ژورنالیستانو یې په رشح کـې وویـلواچوله او ماشی) د معارف په د منانو( پ�ه

طالبـانو لـه . چې معموال دا ډول القاب د کـرزي حکومـت د طالبـانو لپـاره کـاروي
وړاندې په یوه تفصیيل اعالمیه کې دا ډول پیpې مردودې بللې وې نو �که یـې Uـه 

خو د حکومت امنیتي او استخباراÁ چارواکو ویل چې دې ته د ، پرې اضافه نه ک�ل
او د دوی پل�نې  يي چې بې لـه شـکه دا ډول ، یpو Uو عاملین یې نیويل ديورته پ

  . کوي) طالبان( کارونه

چې د دې پیpې له ماهیت Uخـه یـې ، نن مې د رسپل یو تن اوسیدونکي ولید
  . نوموړي د پیpې علت او ماهیت داسې راپه :وته ک�ل، ډېر  ه معلومات درلودل
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٣٥٠ 

کـه پخـوا ، ه نسبت ډېر قـوي شـوي ديپه رسپل کې طالبان س� کال د پخوا پ
سنR چـارک ، سوزمه قلعه، دوی یوازې د صیاد په ولسوايل کې وو اوس یې سیداباد

د مرکز په ختیh کې دوه کلیدي . او حتی د رسپل مرکز ته هم شتون پراخ ک�ی دی
د  ـار پـه ، اوس د طالبـانو سـیمې بلـل کیـ�ي) شیرم او نیمـدان( مسکو� سیمې

بلغيل او نور و تـه هـم ، آدرنR، لتي، بیخي ن�دې کيل لکه بغاوي شاوخوا کې  ار ته
Uو ور�ې وړاندې طالبانو د رسپل په محبس برید ، اوس طالبانو �انونه رسويل دي
په دې کې شک نشته چې د رسپل پـه مرکـز کـې د . وک� او Uو بندیان یې آزاد ک�ل

ک چـې لـه حکـومتي خلـ، طالبانو د نفوذ په پراختیا کې د خلکو همکاري دخیلـه ده
  . کرار کراراوس طالبانو ته �انونه ن�دي کوي، چارواکو زړه تورې شوي دي

چې د خپلو اصولو له مخې یـوازې د �ـان د ، په رسپل کې املا� �واکونه دي
، دفاع لپاره د ډزو اجازه ورک�ل شوې نو �که د طالبـانو پـه ضـد عملیـات نـه کـوي

خـو دوی هـم نـه يش ، طالبانو عملیات کوي امریکایان کله ناکله له با:رام Uخه په
د ، توانیدای چې یـوازې پـه هـوایي عملیـاتو د طالبـانو د پرمختیـا مخـه ډب کـ�ي

د خوا اړولـو خـواره زوړ ، حکومت پولیس او اربکیان چې زیاتره پخوانZ ملیشې دي
چـې لـه حکومتـه مفـت کـارتوس اخـيل او پـه ، د دوی ډېری داسې دي، تاریخ لري

  . ه نیمه بیه خرUويطالبانو یې پ

چې د طالبانو د محـيل نفـوذ د ، په داسې حال کې دا د �ایي چارواکو اړتیا ده
د دې لپـاره چـې طالبـان ، مخنیوي لپاره له پو�ي الرو پرته په نورو الرو غور وکـ�ي

حکومت له وخته په یـوه ، په سیمه کې بدنام ک�ي او د خلکو زړونه ترې په بله ک�ي
وا به په �ینو سیمو کې له طالبانو د خلکو د متنفر کولو لپاره پخ. دسیسه غور کاوه

خو اوس چـې طالبـانو د $ـول افغانسـتان ، �ایي چارواکو د هلکانو  وون�ي سوزول
حتـی د کوهسـتان ، غوندې په $ول رسپل کې هم د  وون�يو داحیاء کار پیل کـ�ی

پو:ـان او ، غوندې د غرنZ ولسوالZ په لرې پرتو او خودمختاره سـیمو لکـه چـراس
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کچن دره کې یې ابتدایي  وون�ي جوړ ک�ي او خلکو یې تعلیمي کارونه په سـرت:و 
، لیديل نو �که په رسپل کې د یاد هدف لپاره د  وون�یو سو�ول مؤثر نه §امیدل

نـو �کـه حکومـت د نجونـو  ـوون�یو تـه پـام ، بلکې حکومت په کې بیخي لغ�ېده
چې مرصف او مايل زیان یـې ، و:رام طرحه ک�واړاوه او په دې اړوند یې یو داسې پر 

نـو �کـه یـې د نـور افغانسـتان غونـدې د ، ل� خو مطبوعاÁ ان�ـازه یـې زوروره وي
  .  وون�یو دنجونو دمسمومولو اقدام وک�

دا چې د رسپل په مرکز کې دا جنایت �ایي حکومتي چـارواکو رستـه رسـولی 
ن�یو له جملې یو یې بیخـي د لوم�ی دا چې د دې  وو ، Uر:ند دالئل وجود لري، وو

نو بیا به د ، که طالبان یو �ل تردې �ایه �ان راورسوي، والیت ودانZ ته ن�دې دی
�که د ، دوی لپاره عملیاÁ اولویت داوي چې د والیت په ودانZ راک�ي برید وک�ي

بلـه دا چـې دا بهیـر خـورا ، نجونو  وون�ي خو په اطرايف سیمو کې خـورا ډېـر دي
آیـا داسـې ، Uلورمـه او پن�مـه، یعني د جوزا په دریمه، پله پسې وه سیست]تیک او

حساس جنایت دومره منظم او په داسې بیغمZ له �ایي چـارواکو پرتـه بـل Uـوک 
  ... کال و حاشا؟؟ کوالی يش

د رسپل والیت د دې اوسیدونکي په ونیا دا چې پـه دې جنایـت کـې د �ـایي 
ا ډېر او هر چا ته اصـيل مجـرمین د حکومتي چارواکو د دخالت Uر:ند شواهد خور 

نو �که �ایي چارواکو له خپل دې جنایت Uخـه مطلـوب ، ملر غوندې رو انه شول
بلکې د رسپل خلک نـور هـم د :وډا:یـانو پـر خـالف ، نتائج هم ترالسه نک�ای شول

  . پاریديل او د هغوی دسیسه :رې ÉUې یې  ې تشخیص ک�ي دي
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٣٥٢ 

لو دمرګ تر pولو سرت حکومتي هاوانونه د افغان کلیوا
  عامل

  میالدي ۲۰۱۵مارچ// ۲۴

په ن�ۍ کې د انسانانو د مرګ د عواملو د تشـخیص پـه اړه همیشـه Uی�نـې او 
چې د دغو رسوې :انو له مخـې د نـ�ۍ پـه سـطحه سـ�ری¶ د ، رسوې :انې کی�ي

انسان د مرګ تر $ولو سرت عامل پیژندل شـوی چـې ورپسـې غوماشـی او بیـا خپلـه 
  . ډېر انسانان وژ�انسان دی چې 

نو په هره سیمه کې د مرګ عوامل نسبت بلې ، که د دې پل�نو تفصیل ته ورشو
، ایـ�ز، مثال په پرمختللیو هیواد کې د مرګ سرت عامل د زړه نـاروغZ، ته فرق کوي

په دویمه ن�ۍ کې د مرګ له لویو عواملو یو هم ، رسطان او داسې نورې ناروغZ دي
وروسته پاتې هیوادونو کې ج��ه د مـرګ لـوی عامـل بلـل ترافیکي پیpې دي او په 

  . کی�ي

چې د ج��ې په نسبت په ترافیکـي پیpـو کـې ، د افغانستان په اړه ویل کی�ي
خو که خربه راغون�ه ک�و او مخامخ د کلیوالو حال واخلـو نـو ، ډېر خلک وژل کی�ي

هغـه هاوانونـه  ویلی شو چې د کلیوالو افغانانو د ناUاپي مر:ونو تر $ولو سـرت عامـل
پولیسو او اربکیـانو تـه ، دي چې امریکایانو د یوازینZ ثقیله وسلې په حیث عسکرو

  . جدول او خریطه یې ورته نه ده  ودلې، خو د ویشتلو چل، ورک�ي

نن سبا چې چیرته حکومتي پوسته شته نو یوه پایه فیر ته اماده هاوان پـه کـې 
ینجر په بـاډۍ کـې یـي یـوه پایـه چې چیرته حکومتي :زمه و�ي نو د ر. نصب دی

، بس چې پـه عسـکرو لـه کـومې خـوا ډز وشـو. هاوان او Uو در�نه مرمZ پرتې وي
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تر هغو د هـاوان پـه ، دوی هم د هاوان خوله د کلیو په خوا ک�ي او مرمیو ته دد يش
 Zـو مرمـUورمن�ي او پـه کلیـو دغـه د حـافظ غونـ�اري ورتوغـوي تر Zخوله مرم

  . ورخالصې يش

چارو له یوه کارپوه مې اوریديل چې په وسلو کې تـر $ولـو سـخت او د نظامي 
�که دغه وسله په مستقیم ډول نـه ویشـتل کیـ�ي چـې ، باریک تعلیم د هاوان دی

یعني مرمZ . بلکې په مقوس ډول هدف ويل، هدف ته یې س�ی مخامخ برابره ک�ي
$اکـل او چـې د هـدف ، لوم�ۍ پورته ش�ل کی�ي او بیا په هدف له پاسـه راغـور�ي

له همدې امله پخوا په جهاد کې به د هاوان مسـلکي ، ویشتل یي د هر چا کار نه دی
  . �ان��ی نوم درلود چې په بسته ولسوالZ کې به یو یا دوه کسان وو

خو لرې مو له مخه د ع او غ په حکومت کې هر چا چې پتلـون اغوسـتی نـو د 
د اربکیـانو او ، هـم بلـل کیـ�يهاوان په شمول د $ولو ثقیله او خفیفه وسلو مسلکي 

اردو په پوستو کې مسلکي نه دی معلوم بلکې هر س�ی چې د هاوان د مرمـZ رس او 
چې دغه حالـت د افغانسـتان ، کوالی يش چې دغه وسله استع]ل ک�ي، بیخ پیژ�

  . په کلیو کې سختې غمیزې زی�ولې او ال هم جریان لري

يض کې هلته چې نه طالبان شـته او تیره ورځ د غز�  ار ته ÉUمه په قلعه قا
نه جنR حکومتي عسکرو د هاوان په ړانده فیر د شپ�و ماشومانو ژوند واخیست او 

  . لس نور یي $پیان ک�ل

شخصا زموږ په کيل کې په تیرو Uو میاشتو کې حکومتي هاوان یو �ـل د یـوه 
ور پـه می�ې یي ورووژلې بل �ل د یوه کلیوال د کـ ۸غریب س�ي په رمه کې ول�ید 

ان�� کې ول�ید چې  �ه او کوچني ماشومان یـي مر:ـو� ور$پیـان کـ�ل چـې Uـو 
  . اونZ په کابل کې پراته وو
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آبله ورځ د سیمې یو شناخته له کيل بازار ته راغلی و پو ـتنه مـې تـرې وکـ�ه 
ویل یي د خدای فضل راباندې وشـو پـه کـور کـې ، چې په کور کې دي Uه حال دی

ل�ید دوه د پیو غوا:انې یـي راووژلـې خـو د خـدای فضـل و مې د ميل اردو هاوان و 
  . چې د کور کوم غ�ي ته زیان ونه رسید

چې د عسکرو لخوا د ړندو هاوانونو د ویشتلو ظلم به یوازې زموږ ، ما فکر کاوه
م�ر کله مې چې په یوه مجلس کې داخربه یاده ک�ه معلومـه ، په سیمه کې روان وي

  . مداسې ظاملانه :ولZ بادويشوه چې هر�ای حکومتي عسکر ه

د غز� یوه اوسیدونکی راته وویل چې داندړو مربـوط د نـا� پـه سـیمه کـې 
عسکرو د خپل هاوان خوله د نا� کـيل تـه ، طالبانو په حکومتي عسکرو ډزې وک�ې

  . مرمZ وویشتله ۸۵واړوله او په یوه ورځ یې دغه :Í میشته سیمه 

چـې ، همیشه داسې پیpې رامن�ته کی�يپه دې رسبیره د هیوادپه لراوبر کې 
له دې جملې یوازې په سن�ین کې د هـاوان �ـپيل واده او لسـ�ونو شـهیدانو خـربه 

  . نورې دا ډول پیpې اک�ه وخت پ�ې پاته کی�ي، مطبوعاتو ته راوتلې

د هاوان مرمZ د جسم په لحاظ کـوچنZ خـو د تخریـب پـه لحـاظ تـر هـرې 
مرمZ لکه د پرسونل ضد ماینونه خاص د انسانانو د هاوان . مرمZ ډېره ورانکاره ده
چې د ل�یدو په مهال پـه کوچنیـو پرخچـو بـدلی�ي او پـه ، د وژلو لپاره جوړه شوې

د هاوان یوه مرمZ که په یوه :Dه مجمع . شاوخوا کې ژوندی ساری روغ نه پری�دي
دغـه چـې ، خو دا د الله تعالی فضل دی، ول�ی�ي نو تر شلو زیات انسانان وژلی يش

له همدې امله کله چې په کلیو باندې ، مرمZ په �مکه او خاوره تخریبي اثر نه لري
بیا که په بام هم ، د عسکرو د هاوان بریدونه پیلی�ي خلک کو$و اواطاقونو ته ننو�ي

  . ول�ی�ي بام نه سوری کوي بلکې د بام په رس انفالق کوي
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ه واخیستل يش  ـایي تـر که د افغانستان په کلیو کې د ناUاپي مر:ونو احصای
خـو دا چـې د کلیوالـو ، $ولو ډېر کلیوال د هاوان پـه ړنـدو :وزارونـو وژل شـوي وي

او وزن نـه لـري نـو  په ترازو کـې کـوم ارز ـت) دموکراسZ او شهروندۍ( وینې د
  . �که یي نه په مطبوعاتو کې خرب را�ي او نه یي هم Uوک له غمه خربی�ي

د نیچـه د هـدایاتو لـه مخـې کلیـوال د  که د دموکراس خیلو په قـاموس کـې
نو بویه چې د انسـا� ، وروسته پاÁ انسانانو په حیث په مرګ محکوم نه بلل کی�ي

o خریطـې ، کرامت د ساتلو په پار ل� د دغه بیچـاره هـاوان �پلـو غـم وخـوړل يش
ترUـو د ، هاوانونه او له پوستو Uخه ړانده مر:و� غون�اري باید پای ته ورسول يش

 oوزله کلیوالو ژوند وژغورل يش o دفاع او .  
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  ؟د اداري فساد ویروس چا دې وطن ته راووړ

  ۲۰۱۷جوالی/ /۴

 Zـو روپـU ولسـوال Zزما په یاد دي چې د طالبانو په نظام کې د یوې ولسوال
دا پېpه د طالبـانو پـه حکومـت کـې زمـا د لیـدلو او لـه خلکـو د ، رشوت خوړلی و

د طالبانو حکومت چې کله د . وم�ۍ او وروستZ پېpه وهاوریدلو له قراره د فساد ل
ولسوال یې د کابل نظامي محکمې ته ولی�ه او د محکمې ، رشوت معامله کشف ک�ه

د حکم په اساس تر هغه وخته زندا� و تر Uو طالبان له کابله ووتل او بیا د $لـوالې 
  . د واکمنZ په وخت زندانیان له محابسو آزاد شول

او رشوتخوري یو داسې عیب بلل کیـده چـې خپلـه رشـوت هغه وخت رشوت 
رشـوت د . خور Uه بلکې د هغه قریبان او حتی کلیوال به یې په دې پیغور رشمیدل

غال او زنا په شان یو د رشم او مجازات وړ جرم :Dل کیده چې حکومتي چارواکو ته 
  . دې که د زمري زړه هم ورک�ای وای جرأت یې نه شوای کوالی

لبانو له حکومت وروسته رشوت او اداري فساد پـه افغانسـتان کـې م�ر د طا 
د نـوم مـرادف  دومره وده وک�ه چې اوس خو په ن�یواله کچـه د :ـوډا:ي حکومـت

:Dل کی�ي او چیرته چې زموږ پر هیواد د حاکم :وډا:ي حکومـت ذکـر کیـ�ي نـو 
  . فساد وررسه خامخا یادی�ي

مـیالدي کـال کـې  ۲۰۱۲سته پـه د طالبانو د حکومت له سقوط یوه لسیزه ورو
پژواک خربي اژانس د ن�یوالو Uارونکو په استناد ولیکل چې په همدې یوه کال کې 
په افغانستان کې Uه کم Uلور ملیارده ډالره پیسې د رشوت په حیث تبادلـه شـوې 

له دې عالوه د افغانستان حکومت Uو �لـه پـه . او په اداري فساد کې کاریديل دي
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پو ـتنه داده چـې . لوم�� مفسد حکومت رشم آور لقب ترالسه ک�ن�یواله کچه د 
په افغانستان کـې دا پدیـده لـه کومـه شـوه او ولـې داسـې زر دومـره لـوړ حـد تـه 

  ؟؟ ورسیده

که افغانان له �ایه فساد:ر او رشوتخواره وای خو په تیرو حکومتونو کـې هـم 
متونو کې د افغانسـتان م�ر په تیرو حکو . باید د فساد  کاره عالئم لیدل شوي وای

اداري مسؤلین او قاضیان د سـیمې د $ولـو هیوادونـو پـه نسـبت لـه اداري ، پولیس
  . فساد نه پاک او رشوت یې سرت پيغور باله

که د فساد پدیدې ته او بیا یې دومره ژر خپریدو ته ژور نظر وک�و نـو  ـکاره 
ه یو�ـای را معلـومی�ي چـې اداري فسـاد افغانسـتان تـه لـه خـارجي اشـغال�رو رس 

Uرن�ه چې کفر په هر لحاظ بدي او قباحت دی او له �ان رسه $ول مفاسـد . ننووت
لی�دوي افغانستان ته د امریکایي کافرانو له راتR رسه $ولې هغـه بدمرغـه پدیـدې 

  . راغلې چې پخوا زموږ وطن ترې تر ډېره حده محفوظ و

د �مکـو ، عتیـادا، اخـتالط، بـې سـرتي، له کـافرانو رسه یو�ـای اداري فسـاد
، په ماشومانو جنيس تیـري، په ميل پروسو کې تقلب، د ميل شتمنو اختالس، غصب

د امریکایي کـافرانو . فحشاء او نور ډول ډول قبائح یو�ای راغلل، بوږنوونکي مظا�
له راتR نه مخکې په افغانستان کې جرائم او بې بندوباري وه م�ر دومره نه چې په 

ه لوم�ی مقام خپـل کـ�و او یـا د �مکـو د غصـب او بیـت فساد کې په ن�یواله کچ
  . املال د شتمنیو په اختالس کې ن�یوال شهرت ته ورسی�و

امریکایي کافرانو زموږ هیواد او اولس ته تر $ولـو سـرته رضبـه دا ورکـ�ه چـې 
، د اداري فسـاد، دلته یې اجت]عـي قراردادونـه او $ـولنیز اخالقـي سیسـتم ونـ�اوه

مو د ترویج لپاره یې داسې کار وک� چې اوس په عامـه نظـر کـې غصب او نورو جرای
  . دې جرایمو ته Uوک جرم هم نه وایي او نه پرې رشمی�ي
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م�ر د یرغل�رو له دې $ـول ظلـم او تجـاوز رسه رسه نـن سـبا همدغـه مفسـد 
یرغل�ر په پوره سپین سرت:Z را والړی�ي او افغانانو ته د فساد او اخـتالس لـه املـه 

د امریکــا د متحــده ایــاالتو ســفیر همــدا نــن ویــيل چــې فســاد پــه ، يپیغــور ورکــو 
م�ر  اغيل سفیر دا نه دي ویيل چې د رسطـان د ، افغانستان کې د رسطان دانه ده

  . دغې دانې ویروس چا دې هیواد ته راووړ او چا ملیاریز فساد ته زمینه سازي وک�ه

یزه رشم او مـيل هغه Uوک چې په افغانستان کې اداري فسـاد د یـوه پیغـورآم
ستونزې په حیث پيژنې په دې باید رس خالص ک�ي چې تر Uو خـارجي اشـغال�رپه 

�که اشغال�ر په لوی الس غـواړي . دې هیواد کې وي له دې ستونزې خالصون نشته
د ارز تونو او اخالقو په ناچله کولو او د o بندوبارۍ په ترویج رسه زمـوږ $ولنـه او 

یا پر موږ باندې اوږدمهاله بـادارۍ تـه زمینـه برابـره سیستمونه کمزوري ک�ي او ب
  . ک�ي
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  د کلمة التوحید پر حریم د یرغل?رو Jستاخانه برید

  

  ۲۰۱۷سبتمرب/ /۱۰

خرب شوي به یاست چې Uو ور�ې وړانـدې یرغل�ـرو امریکایـانو د پـروان پـه 
والیت کې داسې تبلیغاÁ پا»ې لـه الوتکـو وپاشـلې چـې پـه هغـو کـې یـې د کلمـة 

پـه دې تبلیغـاU . Áر:ند سپکاوی ک�ی و) ال اله اال الله محمد رسول الله( توحیدال
پا»و کې خبیثو یرغل�رو د خپلـو خبیثـو ترج]نـانو او :وډا:یـانو پـه توسـط داسـې 
ان�ور خپور ک�ی و چې په هغه کې یې کلمة التوحید د سپي په بدن بانـدې لیکلـې 

  . العیاذ بالله. وه

مطبوعاتو کې عادي تیره شـوه او د امریکایـانو د یـوه دا موضوع که Uه هم په 
اما په حقیقت کې دا کومه عادي موضوع نـه . عادي جنایت په نظر ورته وکتل شول

. کلونو کې د یرغل�ـرو تـر $ولـو درونـد جنایـت وي ۱۶دا جنایت  ایي په تیرو . وه
قـدس او یرغل�رو کله هم په دومره سپین سرت:Z او وقاحت د مسل]نانو تر $ولـو م

لوړ ارز ت ته توهین نه و اړولی او نه یې خپله اسالم د مني او کفر دومره ډا:یـز 
خو د تأسف �ای دا دی چـې Uـومره دغـه جنایـت سـن�ین او غلـیظ و پـه . ک�ی و

  . وړاندې یې د مسل]نانو عکس العمل دومره جدي نه و

  د کلمې طیبې عظمت

لـه دردوونکـي فـاجعې  که د کلمة التوحیـد عظمیـت تـه و:ـورو نـو د پـروان
، پـه غرونـو زلزلـې :ـ�ې شـوې وای، وروسته خو باید چې اس]نونه ران�یـديل وای
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سمندرونه په جوش او Uپو راغيل وای او له حق Uخه د منحرفو انسانانو د بدمرغـه 
  . اع]لو سزا یې ورک�ې وای

�ان��ی رحم دی او د هغـه حلـیم ذات پـه ) جل جالله( م�ر دا د رب املتعال
بارۍ  کاره داللت کوي چې له دومـره سـرت جـرم او جنایـت رسه رسه ال هـم د برد

ال هـم د اللـه . انسانانو پر رس آس]ن والړ او �مکه یـې تـر پpـو النـدې مسـتقره ده
تعالی د عذاب مالئکو د :ناه�ار او منحرف انسـانیت لـه تعـذیب او تنبیـه Uخـه 

  . ه انتظار بايسالس نیولی او د الله تعالی د حساب او عذاب موعد ت

را�ئ دلته د نبي کریم صلی الله علیه وسـلم د احـادیثو پـه ر»ـا کـې د کلمـې 
عظمت وUی�و تر Uو پوه شو چې دا له Uو کل]تو جـوړه جملـه ) ال اله اال الله( طیبې

  . په حقیقت کې د Uومره سرت شان او عظمت pUتنه ده

قال : لله علیه وسلمعن اo سعید الخدری رضی الله عنه عن رسول الله صلی ا
: قـال، قل ال إله إالَّ الله: قال یا موسی، موسی یا رب علمنی شیئاً أذکرک وأدعوک به

، یـا موسـی لـو أنَّ السـموات السـبع وعـامرهن غیـرى: قال، کل عبادک یقولون هذا
رواه . مالـت بهـنَّ ال إلـه إالَّ اللـه، واألرضین السبع فی کفه وال إلـه إالَّ اللـه فـی کفـه

  سائی و الحاکم و ابن حبانالن

ابوسعید خدري رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیـه وسـلم نـه روایـت 
اې ربه ماته داسې Uه راو ـیه چـې پـه هغـه : کوي چې موسی علیه السالم وفرمایل

ال اله ( دا وایه! الله تعالی �واب ورک� چې اې موسی. رسه ستا ذکر کوم او تا رابو�
الله تعالی �واب . علیه السالم وویل چې دا خو ستا $ول بند:ان وایيموسی ) اال الله

واړه  ۷واړه اس]نونه او هغه Uه چې پـه آسـ]نونو کـې دي او  ۷ورک� چې که چیرې 
دا $ول که د تلې په یوه خوا کې وي ، �مکې له الله تعالی پرته له $ولو موجوداتو رسه

  . و دا کلمه به ورباندې درنه وخی�يکلمه په بله خوا کې ن) ال اله اال الله( او
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په بل حدیث رشیف کې حرضت عبد الله بن عمـر رضـی اللـه عـنه] روایـت 
یصـاح برجـل مـن أمتـی علـی : کوي چې رسول الله صلی الله علیـه وسـلم وفرمایـل

کـل سـجل منهـا مـد ، رؤوس الخالئق یوم القیامه فینرش له تسـعه وتسـعون سـجالً
، ألـک عـذر أو حسـنه: فیقـال، فیقول ال یـا رب، ا شیئاً ثم یقال أتنکر من هذ، البرص

ه ال ظلـم علیـک، بلـی إنَّ لـک عنـدنا حسـنات: فیقال، فیهاب الرجل فیقول ال ، وإنـَّ
فیقول ، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، فیخرج له بطاقه فیها أشهد أن ال إله إالَّ الله

فتوضع السجالت فی ، ال تظلم أنَّک: فیقال، یا رب ما هذه البطاقه مع هذه السجالت
والحـاکم ، الرتمـذی)). کفه والبطاقه فی کفـه فطاشـت السـجالت وثقلـت البطاقـه

  وغیره]

د قیامت په ورځ به زما د امت پـه یـوه کـس بانـدې د خلکـو پـه وړانـدې اواز 
دوسیې به وغوړول يش او هره دوسیه بـه د سـرت:و تـر  ۹۹کی�ي او د هغه د اع]لو 

دغه انسان به ؟ بیا به ورته وویل يش چې آیا له دې Uخه انکار کوې. Uاره پراخه وي
نـودا ؟ ورته به وویل يش چې چې آیا کوم عذر یـا نیکـي لـرې! زما ربه، ووایي چې نه

لـه مـوږ ، ورته وبه ویل يش چې داسې نه ده. نه یې لرم، کس به وویری�ي او وایې به
 به یې د اع]لو له من�ه یـو کـارتبیا . رسه ستا نیکZ شته او په تا به ظلم نه کی�ي

أشهد أن ال إلـه ( را وایستل يش چې دا کلمه به ورباندې لیکيل وي) کوچنZ صفحه(
دغه بنده بـه وایـي چـې اې زمـا ربـه د دې ) وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، إالَّ الله

ورته وبه ویل ؟ کوچني کارت له دومره ډېرو دوسیو یا عملنامو رس Uه مناسبت دی
بیا به دا $ولې د اع]لو دوسیې د تلې په یوه خوا کې .  چې په تا به ظلم نه کی�ييش

واچول يش او هغه کوچنی کارت په بله خوا کې تر دې چـې هغـه $ـولې دوسـیې بـه 
  . سپکې وخی�ي او پله به یې پورته يش او د کلمې کارت به ورباندې دروند يش
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ی اللـه علیـه وسـلم د کلمـه دغسې په نورو ډېرو احادیثو کې رسـول اللـه صـل
طیبې عظمت او فضیلت بیان ک�ی دی چې له مجموع اقوالو Uخـه دا Uر:نـدی�ي 
چې په هستZ کې د الله تعـالی لـه ذات اقـدس Uخـه وروسـته تـر $ولـو عظـیم او 

له دې Uخه ا$کل کـوالی شـو چـې زمـوږ د ـمنانو . سن�ین حقیقت همدا کلمه ده
م او سن�ین حقیقـت د تـوهین ه�ـه یـې Uومره سرت جنایت ک�ی او د Uومره عظی

  . ک�ې

 ؟ آيا كلمه التوحيد يوازې د طالبانو ده

په پروان والیت کې د امریکایانو لخوا د کلمة التوحید د سپکاوي پـه موضـوع 
کې تر $ولو عجیبه خربه دا وه چې د نورو امریکایي جنایاتو پـه شـان د دې موضـوع 

:ون و ود او پـه اجت]عـي رسـنیو کـې په اړه هم په رسمي کچه یوازې طالبانو غرب 
هغو فعاالنو ورباندې سخت عکس العمل و ود او د انتقام اخیسـتلو :وا ـونه یـې 
وک�ل چې په افغانستان کې په روان جهاد باور لري او په یوه شکل د افغانسـتان لـه 

  . اسالمي امارت رسه ت�او لري

اضونه وشول نو بیا Uـو کله چې د موضوع په اړه د نورو اړخونو په چوپتیا اعرت 
ور�ې وروسته �ینو نورو اشخاصو او ډلو هم د موضوع په اړه لن� اظهـارات وکـ�ل 

خو د کابل په تخت ناست د امریکایي یرغل�ـرو . او د امریکایانو دا عمل یې وغانده
ډلې او اشخاص لکه د شـورای ، په معاش چلیدونکی رژیم او د یرغل�رو نور حلیفان

دغـه راز عبـد رب الرسـول ، انونه د جهاد $یکداران هـم بـويلنظار چارواکي چې �
سیاف چې یو وخت یې �ان د توحید سرت داعي باله او اوس هم �ان تر $ولو واقعي 

همدا راز :لبدین حکمتیار چې دیانت او حق پالنه یوازې په �ـان او . مسل]ن بويل
یه جنایت پـه اړه دوی یوه هم د امریکایانو د دې کر. خپل تنظیم کې منحرصه بويل
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د خولې چوله کولو جرئت ونه ک�ای شو او نه یې هم دې عظیم او نه بpـونکي جـرم 
  . ته د جرم په نظر وکتل

دغو لـه اسـالم او کلمـة التوحیـد رسه جفـا کوونکـو تـه بـه ووایـو چـې دې د 
خاموشZ سیاست خو مو Uر:نده ک�ه چې هسې مو نوم د طالب او یـا پـه اصـطالح 

. حقیقت کې مو جنR مخامخ لـه اسـالم او کلمـې رسه پیـل کـ�یتره�ر اچولی په 
�که په دغسې مواردو کې چوپتیا د رضا او یا هـم بـې پروایـZ نpـه بلـل کیـ�ي او 
Uوک چې د دغسې حساسو مسائلو په اړه بې پـروا او بـې دری�ـه پاتـه کیـ�ي نـو د 

  . ای]ن د زیان له خطر رسه مخامخ کیدالی يش

اسمعیل خان او نـورو تـه ، :ل اغا، عبد الله، قانو�، عطانور، حکمتیار، سیاف
به ووایو چې له تاسو خو هغه کرزی هم  ه شو چې تاسـو بـه س�شـوی او د امریکـا 

د هغه هم ل� تر ل�ه په دې موضوع کې زغـم پـای تـه . لخوا تربیه شوی ایجن¶ باله
یکایـانو پـه کاله د امر ۱۴هغه که Uه هم . ورسید او د امریکایانو دا عمل یې وغانده

$وک :وزاره کوله خو دې �یره خورۍ دومره بې احساسه نک� چې د دغسې حساسو 
  . جنایاتو په اړه هم د خاموشZ او م�تتZ دریh خپل ک�ي

تاسو ته مو هم مشوره دا ده چې یو مخ هـم د نـامردۍ او منافقـت جـامې مـه 
اسـالم  لکه Uن�ه چې دعوه لرئ په دغسې موضـوعاتو کـې خپـل ایـ]ن او. اغوندئ

باید ثابت ک�ئ او کنه اولس ته به مو باطني نفاق د ملر غوندې ظاهر او پـه ثبـوت 
  . ورسی�ي

  د پاى خبره 

د یرغل�رو له خوا په پروان کې پاشل شـویو تبلیغـاÁ پـا»و یـو بلـه خـربه هـم 
راUر:نده ک�ه او که واضح ووایو په افغانستان د غـرo یرغـل او روانـې ج�ـ�ې لـه 
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په دې تبلیغاÁ پا»و کې داسې ان�ـور جـوړ شـوی . رده پورته ک�هماهیت Uخه یې پ
چې یو زمری چې اشغال�رو ورباندې �ان ته اشاره ک�ې په یوه بل حیوان پسـې چـې 

  . پر بدن یې کلمه طیبه لیکلې ده من�ې وهي او په هغه د حملې کولو کو Ì کوي

ه کـوي چـې دا بدمرغه ان�ور له $ولې بدمرغZ رسه رسه دا واقعیت هم رو ان
اشغال�رو امریکایانو کـه Uـه هـم شـعارونه یـې د بیـا ودانولـو او برشـي حقوقـو را 
اخیستي م�ر اصيل هدف یـې د اسـالم او مسـل]نانو تهدیـدول او هغـوی د حملـې 

  . هدف :ر�ول دي

اوس به شاید $ولو ته رو انه شوي وي چې په روان مبارزه کې Uـوک د اسـالم 
او کوم اړخ پر اسالم او کلمه طیبه د یرغل په جنایت او مسل]نانو استازيتوب کوي 

هغه کسان چې ال هم د روان جهاد په حقانیت او فرضیت کې شـکمن دي . کک� دي
د یرغل�رو دا اعرتاف ورته کايف دی چې د ج��ې د ماهیت په اړه $ول شـکوک یـې 

  . له من�ه الړ يش
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 خاطرې او تأثرات اتم فصل ــــ

  بار غم عشق 
 ؟ یې و%�ي که زارۍ زور به!  
  ېدZد عاملانه جرأت منار ون 
  د کابل جان منظره  
  دیپلوم لرونکي غله  
  شبی که شبیخون صلیبی ها با خود داشت  
 نازم بچشم خود که ج:ل تو دیده است  
 ولو ته محبوب وk ؟ مرحوم سید محمد حقا� ولې  
  زه دوهم تن وم چې راووتلم  
 د أحـــرار چيـغې  
 ت شهاربکیه الس دې ما !  
 هاغه د واورینو درو مسافر ، شهید خالد حسن  
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  بار غم عشق

د کتاب البیوع هدایې تورو ، خپل $ول حواس راقابو ک�م، غواړم مطالعه وک�م
خـو ، کر و ته �یر شم تر یو Uه �ایـه وکـ�ای شـم پـه مطلـب یـې �ـان پـوه کـ�م

دخیـال پـه ، وروسته له �انه ناخربه د ویpې یوه درانه خوب له �انـه رسه وړی یـم
چـې یـوازې زه او او ، دنیا کې مې �انته یو  ایسته او بې خاره جهان ودان ک�ی وي

کلـه بیـا د تللیـو یـارانو خوږلنـو . Uو تنه راپاته د UنR مل�ري په کـې هـوس کـوو
شـاوخوا د سـرت:و لـه کونجـو ، چې ناUاپه راپه هوښ شـم، خاطرو بې سده ک�ی یم

پـه ، یرته مې په غوړیديل کتـاب سـرت:ې ول�ـيب، چې د چا خو راپام نه دی، وUارم
  : دې وخت کې نو هغه مرسۍ  ه راپورې ل�ی�ي چې

  ... طالبه خدای که به مالشې

دا مهـم ، خو ما د رشمند:Z په �ای �ان ته د خوابدۍ احساس په مخه ک�ي
کتابونه :وره او دا تر زرو قیمتي شیبې :ـوره چـې پـه ) موقوف علیه( او په اصطالح

  . اندیpنو یې تیروو سوچونو او

تېره ورځ چې یوه مل�ري د خواږه وطن ترخه حـاالت د تیلفـون پـه لیکـه راتـه 
تـه آرام کـوه خوبونـه د : ان�ورول په آخر کې یې زیاته ک�ه چـې داسـې حـال دی او

غرېو راته ودرید او ورته ک�ه مې داسې هم نه ده بلکـې هغـه ... مخملو په بسرت کې
 موږ هم د موقوف علیه.. تارسه زړه مې په کندو کې دی ناسته یم له: متل دی وایي

ظاهرا  ه آسـوده او مفخـم ، کتابونه را اخیستي او ډډې مو اچويل وي) وړې دورې(
، خو ستومانه خیال مو ه]غلته وي چیرې مو چې د UنR خـواږه مل�ـري، ناست یو
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Ôبار له  پتنمې خویندې او ورو»ه هره شپه د چاپواو، ماشومان، �وریديل هیوادوال
  . محرش رسه مخ کیدونکي وي

پیرمحمدکاروان Uـو کالـه وړانـدې پـه یـوه شـعر کـې دلیـل راوړی و چـې د 
افغانانو د شهادت برج اس]ن ته رسیدلی دی نورې خpتې پرې نه را�ـي نـو �کـه 

خو مـوږ وینـو چـې دغـه اسـ]ن�ک ال هـم ، باید پرې اضايف ظلم او تجاوز ونه يش
  . دونکي تابیا لرينورې هسکېدا ته نه ایلی

، په تیرو Uو ور�و کې مو په Uلورو پیpـو کـې اوه اتـه مل�ـري شـهیدان شـول
یو دوه نور ژونـدي ... یاسین او، مستقیم، بالل، اکرم، شمس الله، مطیع الله، هارون

د نیک محمد او :ل اکا  ایسته زامن یې ور �وانیمرګ ک�ل او نور ډېر ، نادرکه دي
خو ال هم د کافر زور نـه ، ي یې الست�يل چورلکو ته واچولکلیوال سپین ږیري او زمل

  . قوي ا$کل شته چې ال ډېرې �وانZ به ترباروتو �ار يش، دی کم شوی

 Zاو افغانان له خواشین Z کله دا سوچ راولوی�ي چې دا نوره ن�ۍ ولې له خو
ش ده دا هغه سوالیه ده چې د ډېری افغانانو د ذهن په تخته په یوه ډیزاین نق؟ مري

  . خو د �واب په برخه کې یې اندونه رسه ویشيل دي

!! چـې افغانـان بدبختـه دي، �یني سرت:ې پ�ي ک�ي او بالکلیـه حکـم وکـ�ي
په دې برخه کې لـ� ، �یني نور چې د خربو مآل یې پورتني نظر ته را�ي) نعوذبالله(

تـه افغانان بدبخته نـه دي �انونـه یـې پـه خپلـه بدبخ: دوی وایي، په هوښ غ�ی�ي
، د جـدت پسـندۍ، افغانانو تل د مالیانو په ژرنده او»يل( �که دوی وایي، ک�ي دي

ارتجاع او عقب :رایي ملن نیولې ، عرصیت او عقل پالنې په �ای یې د بنس¶ پالنې
مادي محسوسو حقائقو په �ای د دوی په :ومان په اوهامو پسـې تلـيل ، ده د طبعي

دوی ، په �ای توکل محض کايف شايف بللیدي او په بده ورځ یې د وسلې او وسیلې 
د نـ�ۍ هـر جـابر او ، وایي افغانان له همدې امله همیشه د چیغې په رس کـې تلـيل
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٣٦٨ 

Áقربا� دوی ورک�ې خـو د ظلـم او اسـتبداد ، تجاوز:ر ته لوم�ی دوی ورالندې و
  . کمپله له $ولې ن�ۍ $وله شوې ده

و زهرجنـو نظریـاتو چـې د خپلـ، د دغه ډول صاحبنظرانو یو خصوصیت دا دی
شیره د کوکنارو تر :النو ال په  ایسته الفاظو کې پیچلی شـی چـې ظـاهرا د سـ�ي 
زړه وړي خو په حقیقت کې په معنوي او عقیدوي لحاظ ورباندې باور د س�ي بـیخ 

  . او بنیاد بايس

وایـي چـې پـه انسـان ، بويل) روشنفکران( دغه ډله خلک چې زیاتره یې �انونه
دوی وایي د :ی�ې پریک�ې له . زړه او دماغ، :ی�ه، محلونه دي کې د پریک�ې دری

پـه زړه او دمـاغ کـې دوی یـوازې ، لویه رسه غلطې وي �که په تـن پرسـتZ بنـا وي
�کـه دوی وایـي لـه زړه نـه کلـه ، دانسا� دماغ خپلواکه پریک�ه واجب العمل بويل

بې اصـطالح ناکله اجتهادي غلطي کی�ي چې د دې لپاره دوی په هوش دجوش د غل
  . خو دوی دې ته نه :وري چې زړه د ای]ن محل او د انسا� بدل پاچا دی، کاروي

لن�ه دا چې دغه د دویمې ک�ه :ورۍ خلک هـم د پخوانیـو حکی]نـو پـه چـم 
یوازې په انسا� دماغ او عقل اعت]د لري او د نقل په مقابـل کـې د عقـل او قیـاس 

نو نظر که دقیق مطالعه کـ�و نورایـه یـې د دې ساد:ا، پریک�ي په �ای ورته بریpي
الهـي امـر او نقـل پـه ) أسـجد( تر ډېره د شیطان له هغه رایې رسه مشابه ده چـې د

عقيل قیاس یې جوړ ک� چې ، �ای یې خپل دماغ او عقل د پریک�ي لپاره کايف وباله
اور له خاورې Uخه غـوره دی نـو زه ، او زه له اور Uخه، آدم له خاورې پیدا دی( چې

له همدې �ایه موالنا رومي صاحب وایـي چـې ) نو سجده نه کوم، هم ترآدم غوره یم
لوم�ی Uوک چې عقل یې په نقل مقدم وباله ابلیس علیه اللعنت و چې همدا یـې د 

  . ابدي هالکت سبب شو
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٣٦٩ 

دریمـه ډلـه ، را�م د افغانانو د نیک بختي او بدبختي په اړه دریمې رأیـې تـه
، ه بلکې د �مکې په مـخ تـر $ولـو نیـک بختـه اولـس دیوایي چې افغانان بدبخته ن

چې زملـي زامـن یـې پـه ، معنی دا چې دغه نیک محمد اکا او :ل اکا نیک بخته وو
د توررسو کوکې یې پورته شـوې او د ، ماشومان یې وچغیدل، وینو کې لت پت شول

  . کورس�ي یې په توره شپه په تورو چورلکو کې ترې یووړل شول

خـو کـه سـ�ی ، �ینو لپاره به پورتنZ مفکوره د خندا وړ وي رسه له دې چې د
هم په زړه کې د ای]ن �ال ولري نو همدغه دریمه او وروستZ رأیه به ورته مفتی  ل�

  . به  کاره يش

 پـه افغانـانو متعـال خـدای، �وریديل افغانان تر $ولو ن�یوالو نیک بختـه دي
الو یـې د هغـو تصـور هـم نـه دی هغه نعمتونه لورويل چې په نورو ن�یو ) جل جالله(

، د خدای تعـالی پـه الر کـې �ـور، هجرت، شهادت، جهاد، قوي ای]ن. پیرزو ک�ی
چـې متعـال pUـ« یـې پـه دنیـا کـې ، زندان او نور ک�اوونه هغه Uه دي، ستوما�

یوازې خپلو هغو نازولو مؤمنوبند:انو ته ورنصیب کوي چې پـه آخـرت کـې پـرې د 
  . و تابیا لريسرتو او تلپاته انعامات

ایوب علیه السـالم یـې ، الله تعالی زکریا علیه السالم د ارې خولې ته سیخ ک� 
یونس علیه السالم یې د ماهي د خی�ې بنـدیوان کـ� او ، په اوږد مهايل رنh اخته ک�

خپل نازولی حرضت محمد مصطفی صلی الله علیـه وسـلم یـې د مکـې او طـائف د 
، په دې نه چې خدای نخواسـته دوی د دې وړ وو دا. اوباشانو د ډبرو دسن�سار ک�

دا الیتناهي کائنات خو الله تعالی هسې ، بلکې دا د الهي ازموینې د تکمیل تقاضا وه
خوشې نه دي پیدا ک�ي بلکې د خلق وجه یې هغه سـرته الهـي ازموینـه ده چـې لـه 

  . مخلوق خصوصا انسانانو به اخیستل کی�ي
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کـه Uـوک پـه اسـانه ، Z بیالبیـل مراتـب لـريدا آزموینه بیا د اسانZ او سخت
امتحان کې ناکام يش نو سخت ته یې رضورت نه پیpی�ي نو �کـه اللـه تعـالی پـه 

او کـه Uـوک ، روژه هم نه ده فرض ک�ې، هغو چې له ای]ن راوړلو یې رسغ�ولی وي
نو خامخـا بـه د ، د دې جاري آزموینې په بیالبیلو پ�اوونو کې دکامیابZ بخت ولري

تردې چې د ای]ن او همت نهایي :ـراف ، و ک�اوونو او پ�اوونو رسه مخ کی�يالسخت
له همدې امله موږ وینو چې د الله تعالی د دربـار تـر $ولـو مقـربین . یې معلوم يش

هغه Uوک دي چې په دنیا کې یې د الهي امتحان تر $ولو سختې صحنې او ستونزې 
ان عظـم الجـزاء مـع ( چـې وایـي لیدلې وي او په بریالیتوب ترې وتيل وي دلتـه ده

  ) عظم البالء

، زموږ یوه شهید مل�ري به ویل چې جنت ته خـو Uـه پـوخ رسک نـه دی تللـی
هی�ـوک دې دا . داخربه که ظاهرا ساده ده خو ډېره لـوی رمـز پـه کـې پـروت دی

اللـه تعـالی ، :ومان نه کوي چې خدای تعالی هسې پیدا ک�ی او همداسې یې وبpي
:ومان کوئ چې همداسې به جنت ته داخل شئ او اللـه تعـالی بـه  آیا تاسو( فرمایي

مطلب دا چـې ) ال عمران ۱۴۲. په تاسو کې مجاهدین او صابرین نه وي معلوم ک�ي
بل �ای د سورة عنکبوت په یوولسـم آیـت کـې اللـه . داسې :ومان مو بې �ایه دی

به په دې امـت  الله تعالی قسم کوي چې خامخا( تعالی له Uو تاکیداتو رسه فرمایي
  ) کې مؤمنان او منافقان معلوموي

نبي کریم صلی الله علیه وسلم په بیا بیا امت ته همدا آزموینه ورپه زړه کـوي 
حفـت ... الـدنیا سـجن املـؤمن و جنـة الکـافر: او دکامیابZ راز ور یي چې وایي

نـت دینا د مـؤمن بندیخانـه او د کـافر ج... الجنة باملکاره وحفت النار بالشهوات
  . جنت په ستونزو پو ل شوی او دوزخ په خوندونو، دی
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 Zخه معلومه شوه چې دا دنیـا د یـوه متعهـد مسـل]ن لپـاره د ارامـU له دې
بلکې یو پردی وطن او د پردیيس کور دی چې نـه  ـایي ، بسرت او راحت محل نه ده

  . ډېر زړه پورې وت�ي او د اقامت نیت په کې وک�ي

سوچ س�ی داسې فـرض کـ�ي چـې $ـول عمـر دې پـه بله دا چې که په انسا� 
هی± رنh او اندیpنه دې ونـه لـري نـو ، هوسایZ او عیاشZ کې ډوب او خوشاله وي

. کیدای يش چې په پای کې خوشايل هم ورته بې معنی او یـو زمولـوونکی رنـh يش
چې کله یـې تیـارې سـرت:ې ، �که د ر»ا په معنی س�ی هغه وخت  ه پوهیدلی يش

و یا د شاتو خوږوالی د نورو په پرتله هغـه Uـوک  ـه احساسـولی يش ا. ورتپي ک�ي
موږ په دې وی�ه ن�ۍ کـې ډېـر داسـې ، چې یو �ل یې د حنظلو تریخوالی Uکيل وي

اولسونه وینو چې د خو Z او عیاشZ $ول اسباب په کې مهیا دي خـو بیـا یـې هـم 
  . و:�ي له ژور خف�ان Uخه �انونه په خپله وژ�

اجت]عـي او انکشـايف پرمختیـاوو ، په سـطحه د اقتصـادي امریکا چې د ن�ۍ
چې یـوازینی علـت یـې لـه چتـې ، بیل�ه ده د بیالبیلو روا� ناروغیو کور بلل کی�ي

  . وÁ عیايش او عیش بازي ده

زما باور دی چې روزانه به په افغانستان کې په مقدس کې جهـاد کـې دومـره 
، بل�پریرشـ، لیونتـوب، ن چې د ای�زUومره امریکایا، افغانان په شهادت نه رسی�ي
علـی هـذالقیاس نـوره نـ�ۍ ، ژوند لـه السـه ورکـوي، �انوژنو او نورو فتنو له وجې

  . درواخله

د افغانـان ) ړوند انـدي( خوله دې پورتینو مسلمو حقائقو رسه رسه زموږ �یني
د رسلوړي او متعهد ژونـد پـه نسـبت امریکـایي ژونـد او د سانفرانسـیکو دکوUـو 

خـو پـه مقابـل ، د غبطې وړ یو داسې نعمت بويل چې باید ترالسه یې ک�ي لچرتوب

    خاطرې او تأثرات                                                د قلم له سنګره

 

  

 

٣٧٢ 

کې د دیني اقدارو د سـاتنې او افغـان پـت پـالنې پـه معرکـه کـې پـه پـرې راغلـې 
  . ستومانZ ورته بدمرغي بریpي

�کـه دا $ـول هغـه Uـه دي ، ک�او او رنh هغه Uه دي چې باید نه وي، درد، غم
خوکله کله که همدغو درد او ک�او د یـوه ، و ويچې انسا� طبیعت یې فطرتا نه خ

هغـه وخـت ، سپ�يل او سرت هدف لپاره وي نو بیا مهتم بالشان حیثیت غوره کـوي
د انسان پسول او د می�ونـو د می�انـې محـک بلـل ، به درد او غم د زړه بوج نه بلکې

تردې چې بیا دسـ�یتوب او مـروت تعریـف هـم لـه همـدې �ایـه رسچینـه ، کی�ي
  . نیيس

   خ د زړه په رس چې یې اغزی نه دی

  �ی نه دیــر سـکاري به س�ی م�ــ 

افغانان تل د هغو ارز تونو او مقدساتو د ترالسـه کولـو او سـاتلو پـه الره کـې 
پـه �مکـه یـوازې د ، چې په همداسې درنو قربانیو ارزي، �وریديل او دربدره شوي

او د لله االمر ، :ي مختارولبند ) جل جالله( یوازې د هغه ذات، الله تعالی واک منل
چې د همدې مقصـد لپـاره پـه انسـان کـې ، تر توغ الندې ساه اخیستل هغه Uه دي

اوکه Uـوک دې تـه آمـاده کیـ�ي چـې پـه دې . روح پوکل شوی او ژوندی شوی دی
حقیقت سرت:ې پ�ې ک�ي او طوعا یا کرها په عقیدوي یا عميل برخه کـې دمخلـوق 

  . ژوند بنیادي غایه او مقصد له السه ورکوي بند:ي کوي نو په دې رسه خو د

که خربه را$وله ک�و نو د دریمې مفتی به رأیې له Uر:ندولو وروسته به ووایـو 
چې اصال دغه د لوم�یو دوو رایو خلـک چـې پـه بختـورو افغانـانو د بـدبختZ $اپـه 

هغوی لکه Uن�ه چې په عقبـی کـې ، په خپله د یوې لویې بدبختZ  کار دي، ل�وي
پـه دنیـا کـې هـم تـل خپـل ضـمیر او وجـدان تـه د ، انجام §ه نه يش کوالی د  ه

�که دوی د بازار له نرخ او تول رسه د چلیـدو لپـاره ، مالمتیا پی�ی په اوږه :ر�وي
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دوی که Uه ویني نو د بل پـه سـرت:و یـې ، په $ولو حقائقو �انونه کا»ه او ړانده ک�ي
پل عقل او ادراک ته دوکه ورکـوي که د Uه يش تصدیق یا تکذیب کوي هم خ، ویني

منافقـت ، د دوی $ول ژوند په دوکـه. او د ور�ني مصلحت له مخې پرې حکم کوي
تلپـاتې وي او ) بخت( دوی ته دې همدا د دوی په اند، خیر. او تذبذب کې تیری�ي

) جل جالله( ویاړيل افغان اولس ته دې الله تعالی نورهم توفیق ورک�ي چې د خدای
) جـل جاللـه( چې په تندي یې یوازې هغـه ذات، اسې حال کې ور يشحضور ته په د

چـې همـدا ر ـتینی سـعادت او بخـت دی هغـه چـې ، د سجدې داغ پروت وي ته
  . حاصلول یې درانه درانه غمونه او دردونه له �ان رسه لري

  

  تا مست ن�ردي نه کيش بار غم عشق

  آرې شرت مست کشدبار :ران را
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  !؟ۍزور به یې و�Jي که زار 

  ۲۰۱۰/ فربوري \۱۶

 Zو ور�ې کی�ي چې امریکایانو او نورو اشغال�رو د هلمند په مارجه ولسوالU
 جامع مسجدامام چې کله د کيل د د، نن جمعه مبارکه وه. خورا پراخ هجوم وروړی

 تـه یـې هـم د مقتـدیانو راو:ر�یـد او نوپـه  ـZ خـوا، جمعې له فرضو سالم واړاوه
 پیل ک�ه چې ما خروش دعا په داسې جوش او خت یې نودغه و . کیناستواشاره وک�ه

چې همـدا ، هلمند والیت مارجه وه منh $کی د د دعا د. ېله دې وړاندې نه وه لیدل
 د�ینو یـې  چې کيل سپین ږیرو د. عملیات پیل ک�ياوس په کې خارجیانو سخت 

ې پـه و غ�ونـو یـیری�دیـدل سـویو او، ېپ�کیو شملې سرت:وته نیولې و  دعاپه مهال د
هـم شـیبه پـه  ب غـ�احمالص د. خ�ین جومات کې یوه غمجنه ان�ازه جوړه ک�ې وه

شیبه لوړیده او په پای کې خو یې له ډیرې ترضع مخ داسې تـک تـور واو ـت چـې 
  … س�ي ورته کتلی نه شوای

 لـه Uـو. مارجې په حق کې لوم�ۍ دعانـه ده چـې زه پـه کـې رشیـک وم د دا
د مسـجد  مدرسـې په لوم�ۍ شپه زمـون� د یاتوعمل حال دی د ور�و راهیسې همدا

 دعـاغ� د وروسته په داسـې وخـت کـې پـه مقتـدیانو ماخس« له فرضو امام د مال
حفاظت په پار سـل�ونه لپـې  مارجې د دلته هم د. وک�چې خلکو زیاÁ صفونه ماتول

مدرســې  پـه سـباچې د درس لپـاره د. حضــورته پورتـه وېاللـه تعـالی �نـ�ه د  تـر
رقعـه مسلم رشیف پـه سـاعت کـې اسـتاد تـه صحیح  د، ته حارضشومدارالحدیث 

غوړیدلو کتابونوپه وړاندې یوه له غریوه  دلته هم د. چې مارجې ته دعاوک�يله ورغ
 اوپه رسو Uادرونه ور اچويل وو طالب العل]نو  داسې دعا چې �ینو، ډکه دعاوشوه

ل الله تعالی تـه نیـويل او د خواست په ډو حدیثوکتابونه لوړک�ي  لپوپه �ای یې د د
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 د، بیا یې مارجه پـه کـې یادولـه استادپه عرo الفاظو اوږده دعاوک�ه چې په بیا. وو
اونیزو انجمنونو په مهـال هـم  طالب العل]نو د سلسله د دا دعا:انو مارجې لپاره د

پنجشنبې په وروستي ساعت کې کتابونـه  کله چې د له پامه نه وه غور�ول شوې او
دې  زمون� سپین ږیـری اسـتاد چـې تـر، پيل شوه یوه فوق العاده دعا ابی، کت شول

چې  دعاپه مهال  ه زړه تش ک� د داسې ژړانه وه اوریدلې دا �ل یې نو مهاله یې ما
  … شا:ردانوسرت:ې هم Cجنې شوې وررسه یې د

  !رشمنده ک�ېا نصار  او خدایه ته یهود

  ...بل غاورنلرو! غاور سې خدایه ته مو

هم ناکامه يش نو بیا به Uـوک سـتا پـه دیـن ) مجاهدین( دا وړه ډلهخدایه که 
چې په دې رسه یې د نبی کریم صلی الله علیه وسـلم هغـې دعـا تـه …غیرت کوی 

ربی لو انهزمت هـذه العصـابه � تعبـد فـی ( اشاره وه چې د بدر په ورځ یې فرمایل
  ..) االرض

 ته داسې مهـال زور عاوومارجې د ج��ې په اړه د اسالم خواخوږو د جهاد او د
تـازه ، پـو�ي اک]التـو ان�یواالن یې در:ـرده د نور ورک�ی چې بله غاړه امریکایان او

وايـي پـه  وسـائلو خـربي کـوي او ماین کشـفوونکو د هیيل کافرتو او، دمو پو�یانو
  . طالبان و�پي Uو امکانات :]ريل تر مارجه کې یې خپل وروستی تخنیک او

ه وي چې دوه رسه متحاربې ډلې خپلې وروسـتZ ه�ـي  ایي لوم�نی �ل ن دا
خپلـه بریـایقیني ) د:زاومیدان پـه وخـت( ج��ې په ډ:ر کې د Uو اچوي تر په کار

هرې ج��ې په وخت رسه  ـکیلې خـواوې خپـل شـته امکانـات نـه  د معموال. ک�ي
چـې همـدې حقیقـت ، اچولوکو Ì کوي ه کار وروستي حده یې دپ تر سپموي او

سـاري  �له نورې نادودې هم لـه �ـان رسه درلـودلې لکـه د کچه ډیر خو په ن�یواله
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 غـرo زبر�واکونـو رشقي او د تولید بالیستیکي توغندیو اتومي وسلو او ډول چې د
hراوپاروله وسلو جوړولو سیايل د ترمن .  

 توغنـدیو وسـلو او دا �ل د. مارجې په ج��ه کې خربه بیخي بل ډول ده د خو
 تـرمنh د) زارۍ زور او د( بلکې که په یوه جمله کـې ووایـو، ېسیايل نه ده راپاریدل

کـاري  رسـ�ل اوک ج¦ال مکاشغال�ر  خوا یو. رانن�ولو میدان :رم شوی سیالZ او
، Uرخکـو، وسـایلو پرمختللیـو لپـاره دپو�یـانو  تازه دمـو خپلو :روپ یې دی چې د

لپـاره  رارسـولو او ندلوو م د دقیقو استخباراتو او شپي دوربینونو د، ماین کشفونکو
مارجې په خطرناکه ج��ه کې د طالبانوپـه وړانـدې تـرې  د ترUو، پpې وهي الس او

 سرت هغوی چې د، دين مجاهدین په الس افغا ته بیارس بلې خوا. کارواخیستل يش
 او دهشـکو زمیني �واک په وړاندې یې هوایي مدافع په زنR وهلـو ن�یوال هوایي او

هغه وسلې چې له هرې رضبې رسه بندی�ي او پـه . کی�يو کې خالصه کزی�ویناچله 
  . لريه اپاچې هلیکوفرتو له کرامتي اغیز پرته هی± تضمین شوی اغیز ن

 روسـی لـري دوی پـه هغـو پـرې اثـر RPG٣٢ $ان�ونه چې یوازې سرت نا$و د 
RPGیې $ـولې ایکسـفایر دی او پـه  باندې وررسه مقابله کوي چې میالن او ٧ Zمرم

، یې نورې سپکې وسلې هم همداسـې درواخلـه دغه راز. درې پوچی�يپن�وکې  هرو
ازمایلوUخه  دې وضعې ته په پام رسه یې �که اوس په بشپ�ه تو:ه له وسلو اوزور نو

ویل کی�ي چې تردې وړاندې . ته یې زور ورک�ی زاریو دعا:انو او زړه سپک ک�ی او
توکـل محـض پـه  د دعا:انوپـه بدر:ـه او هم طالبـانو دا ډول سـرتې ج�ـ�ې تـل د

 مخامختیـا طالبـانو او نا$و زور:�يل دي �که له پو�ي لیدلوري په افغانستان کې د
  . توجیه وړنه ده قوې توازن په هی± ډول د د او

ابتکار هغه Uه دی چې پـه بشـپ�ه تو:ـه رسلـه  دا د مجاهدینو له نظره خو زما
صـحابه  او حینوسـرتو فـات دي تـاریخ اسـالم �کـه د. اوسه د دوی بریایقیني کـوي
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هغـه  یـو، په دوه ډوله وسـلو جن�یـ�و موږ: کراموپه اړه مې اوریديل چې ویل به یې
دوهم ډول هغه دي چـې  اوي ډول وسلې دي چې کله خطايش اوکله په هدف ول�ی�

تـورې اوغيشـ ، لوم�ی یې نیزې. خامخاهدف له من�ه وړي کیدل یې نشته او خطا
ي دعا:ـانې د مخلصومجاهدینو مظلومانو او عامو مسل]نانو دوهم ډول یې د دي او
  . لپاره یې کوي بریا جهاد د چې د

خپـل ضـعف  ـودلو پـه بـاره کـې  زاریـو او الهي در:ـاه تـه د، دعا د همداراز
که موضـوع نـوره رسه راوسـپ�و  ـایي ، په هرحال.. را�ي فواید بیشمیره فضائل او

چـې  شـو تـه انتظـار یلورا�ئ اوس د دې نامساویانه پيل شوي ج��ې پا، اوږده يش
  ؟؟ زور یې :�ي که زارۍ

هغـې  دد :�لـو او بـایللو معیـار دې ته موبایدپام وي چـې پـه ج�ـ�ه کـې  خو
  . سطحي بریا اوږدمهايل پایلې وي نه آ� او
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  د عاملانه جرأت منار ون�ېد

  ۲۰۱۴جنوري/ /۲۹

جیب  ما له، اقامت پیل شوی و، نن مازدی�ر په جومات کې په ملان�ه درید�
:ـورم چـې مبایـل تـه مـې ، Uخه مبایل په دې نیت راویوست چې صامت یـې کـ�م

پـه ، رساله شاعر مل�ـري عبـدالعيل تسـل رالی�لـې وه، خالصه مې ک�ه، رساله راغلې
ذاکري صـاحب هـم د د ـمنانو لخـوا د ماسپpـین لـه ملان�ـه : لن�و یې لیکيل وو

زه ، کوم ذاکري، مې $کان وخوړ زړه. وروسته شهید ک�ل سو انا لله وانا الیه راجعون
دتـاریخي کنـدهار د ذاکـر ، همدا عبد الله ذاکـري بـه وي، خو بل ذاکري نه پيژنم

  . عا� او جرأ§ند داعي، اورژبی خطیب مصنف، اوسیدونکی

خو الله ، نیت مې وتاړه، خو له مانه �ان ورک و، مال صاحب تکبیراولی ویلی و
په ملان�ه کـې د فکرونـو او . ملونh مې وک� تعالی دې قبول ک�ي نه پوهی�م Uرن�ه

هغه ورځ راپه یاد شوه چې په لوم�ي �ل مـې . انديpنو یو درانه توپان الهو ک�ی وم
طالبانو په کابل کـې ، امریکا په افغانستان حمله کوله، عبد الله ذاکري صاحب ولید

م :ـل غونـ�ې تـه زمـا مشـفق اسـتاد مولـوي اعظـ، د عاملانو سرته غون�ه رابللې وه
پـه . د بیرته راتR په مهال یو دوه نور عل]ء هـم وررسه راغلـل، صاحب هم ورغلی و

چـې ، دوی کې یو تن د  ایسته او جاليل قـوارې pUـ« د لـوړ قـد خاونـد عـا� و
: مولوي صاحب موږ ته سبا د سبق په مهال وویل. اوږده چپنه یې په اوږو اچولې وه

دا ... تان د علـ]ء کرامـو افتخـار او آبـرود افغانسـ، دا عبد الله ذاکري صاحب دی
، چې هی± سیايس زورور ته یې سـرت:ې نـه دي $ی�ـي کـ�ې، هغه جرأ§ند عا� دی

نوموړی هغه تک تنها عا� دی چې د افغانستان زورور تنظیمي مرشان او لوی لوی 
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رهربان ترې ویری�ي او $ولو یـو یـو �ـل دده د تـوبیخ او عتـاب عربتنـاکې Uپیـ�ې 
  . يخوړلې د

د کابل د تنظیمي ج��و په مهال یې په یوه لویـه غونـ�ه کـې د وخـت رئـیس 
چـې ، جمهور برهان الدین ربا� له خپل $ول جاه او جـالل رسه داسـې ډنـ�اس کـ�

نومـوړی پـه یـوازې رس ،  ایي د پاچاهانو په تاریخ کې یې چا سـاری نـه وي لیـدلی
خو کله چې یې د مرشانو ، اويلکابل ته تللی و ترUو د تنظیمي مرشانو ترمنh سوله ر 

نو په پوره جرأت یې د هغوی پردې ورÉUې کـ�ې او پـه بشـپ� ، ک�ې ارادې ولیدې
  . اخالص یې د زورورو په وړاندې د برحقې وینا اعظم جهاد تررسه ک�

سـابه ورپـه (!)  دتنظیمي ج��و په مهال نوموړي نـه یـوازې د رئـیس جمهـور
انجینیرحکمتیـار چـې ، یار یـې هـم پرېنpـودحکمت(!)  بلکې صدراعظم، مال�ه ک�ل

کلـه ، هغه مهال یې مولوي نرصالله منصور په چهاراسـیاب کـې لـه الرې :ر�ـولی و
چـې ، نو حکمتیار ته یې کر ه تیـره کـ�ه، چې ذاکري صاحب له دې پیpې خرب شو

د حـزب پـه وړانـدې بـه د ، که په Uو ساعتونو کې منصور صاحب خوشی نـه کـ�ي
انجینیرحکمتیار په خپله بې پروایي ډېر زورور مـات کـ�ي . �يوليس پاUون غ� وک

  . وو خو دا د ذاکري التی]توم و چې نوموړی یې تنزل ته اړ ک�

دپاچاهانو او واکمنو په مخکې حقې خربې کول او هغوی خپلو تیروتنو متوجه 
دا ډول جرأت الله تعالی ډېرو کمو بنـد:انو تـه . خورا افضل صفت بلل کی�ي، کول
هغوی چې یوازې له الله تعـالی Uخـه ویریـ�ي او دبـل هیچـا پـروا نـه ، �ی ويورک

Áد اسالم دوهم خلیفه حرضت عمر رضی الله عنه هغـه چاتـه د رحمـت دعـاء . سا
  . ک�ې ده چې ده ته خپلې خطا:انې ورو یي

د اوریدو له قراره ذاکري صاحب د هغو محدودو عل]ءکرامو له جملې Uخه و 
اهد ته یې د خپلې واکمنZ پـه مهـال پـه پـوره جـرأت او بـې چې مالمحمد عمر مج
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نوموړي له مال محمـد ، پروایZ خربې کولې او همیشه یې اشتباهاتو ته متوجه کاوه
عمر مجاهد رسه خـورا نـ�دې اړیکـي درلـودې او ډېـر �لـه یـې وررسه دوه پـه دوه 

  . مالقات کاوه

ی قــايض دحــج پــه ســفر کــې دزابــل اوســیدونک، ســ� کــال حــج تــه تللــی وم
نوموړی په افغانستان کې د اسـالمي نهضـت . عبیدالرحمن معیني رارسه مل�ری و

چې وروسته یې د انجی¦ حکمتیار په حزب اسـالمي ، له پخوانیو مبارزینو Uخه دی
دثور له کودتاه . په نوموړي ډيرې س�ې تودې تیرې شوي دي. کې دنده تررسه ک�ې

پـه جـرم زنـدا� شـوی او د روسـانو د وروسته نوموړی په کندهار کې د اخوانیت 
  . راتR په مهال په عمومي عفوه کې راخالص شوی

ما ډېر خلک ولیـدل : یوه ورځ یې د ذاکري صاحب بیان راته کاوه چې ویل یې
م�ر دومره زړور انسان لکه عبد الله ذاکري صاحب مې پـه $ـول ژونـد مـې نـه دی 

  . لیدلی

  ؟ ما ويل څنګه

چې د هر ، دکمونیستانو زندان و، زندان کې بندي ومزه د کندهار په : ده ویل
هرعادي کمونیست . اعدام او شکنجه عادي خربه وه، عادي عسکر لخوا وژل کیدل

چې هیچا غ� نه شوای پورته ، په زندان کې سخت وحشت و، د وژلو پوره واک درلود
یې یـو م�ر یوه ورځ . کوالی او نه یي له کمونیستي جالدانو رسه �واب ویالی شوای

چې زندانیانو ته یي نوې روحیه ورک�ه او د محـبس وضـعیت ، تن زندان ته راووست
سخت تعذیبونه یـي ورکـ�ي وو او ولچـک . دا س�ی عبد الله ذاکري و. یي بدل ک�

یې السونو ته رسچپه وراچويل وو خو له $ـول �ـور رسه رسه یـې خلقیـانو تـه داسـې 
هغـوی یـې کفـار او د روس غالمـان  .چې چا یي تصور نه شوای کوالی، خربې کولې

مشاجرې یـې وررسه کـولې او :وا ـونه یـي ، بلل او په ډا:ه یي د جهاد خربې کولې
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، کمونیستانو په ډېرو تعذیبونو کو Ì وک� چې دده خوله وربنـده کـ�ي، ورته کول
که هغوی به د مرګ :واښ ورته کاوه ده په ډا:ه ورتـه ویـل چـې . م�ر ونه توانیدل

  . ده یمشهادت ته اما

ذاکري صاحب په کندهار ، پخوا چې بندیانو له ډاره ملون�ونه نه شوای کوالی
چې ډېـر بنـدیان بـه ، زندان کې په لوم�ي �ل اذان او د ج]عت ملونh رشوع ک�ل

  . ورپسې په جمعه والړ وو

هیچا دا تصور نه کاوه چې نوموړی به د کمونیستانو له من�ولو خالص يش خو 
  . کې نوموړي ته د :Dو نورو بندیانو غوندې نجات ورک� الله تعالی په پای

دا او داسې نور بې شمیره شواهد  يي چې ذاکري صاحب د ای]� جـرأت او 
ډا:ه یي د امریکایي یرغل چې په ، نوموړی هغه عا� و. همت یو اس]ن�ک مینار و

وهـم او  ،په وړاندې د جهاد فتوا نرش ک�ه او په دې الره کې هی± سیايس ملحوظـاتو
فضل هادي شینواري او نـورو ، ربا�، هلته چې د سیاف. ډار ورباندې غلبه ونه ک�ه

غوندې د علم دعوه داران د کفري یرغل�رو په غی� کې ولوېدل عبـد اللـه ذاکـري د 
  . ای]� پرتم توغ رپاند وساته او خپل عاملانه جرأت یي له السه ورنه ک�

کـه پـرون یـې پـه . غوت د سـرت:و خـار ونوموړی د ژوند له پیله د کفر او طا
کمونیستي کفارو کې زړونه چاوديل وو نن یې د غرب غالمان پرلپسې تر :وزارونـو 

نوموړی د لسا� جهاد د لوم�ۍ کر ې مجاهد و چې باالخره خپل ، الندې نیويل وو
  . هدف شهادت ته وصل شو

ي له داسې رسلـوړی داعـي رسه یـوازې د شـهادت مـرګ  ـایي�ي نـو �کـه یـ
  . الله تعالی دې د ذاکري صاحب شهادت قبول ک�ي، مبارکی ورته وایو
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خـو ډېـر لـ� خلـک د ژونـد حـق اداء ، هر Uوک ژوند کوي او په پای کې مري
چې د انسان په تندي پرته له الله تعالی بل ، د ژوند حق اداء کول دې ته وایي. کوي

چـې د ژونـد تـر  ،ذاکـري صـاحب همداسـې عـا� و. چاته د رس ل�ولـو داغ نـه وي
نه یي روس ته غاړه $ی�ـه کـ�ه او نـه هـم ، وروستZ ور�ې یې خپل تندی لوړ وساته

نوموړي په خپل ژوند ویيل و چې شهید کی�ي او د وینـو پـور بـه یـې د . امریکې ته
چې نوموړي یې په افغانستان کې لـه پاتـه کیـدو رسه مخالفـت ، امریکا په غاړه وي

  . د فتوی ورک�ې وهک�ی و او په وړاندې یې د جها

خو موږ باور لرو چې د ذاکري صاحب او شیخ عبدالسـالم صـاحب غونـدې د 
حقا� عل]ء کرامو وینې تویول به امریکا او غالمانو ته یي :�ه ونه ک�ي او نه به یې 

  : په دې هیواد کې بقاء تضمین ک�ي �که چې

  ع راـــــدا� که خون ناحق پروانه شم

  را سحر کند چندان امان نداد که شب
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 د کابل جان منظره

  ۲۰۱۲نومرب/ / ۳۰

چـې ، د طالبZ له وخته مې دا عـادت جـوړ شـوی. نن د پنجشنبې مازدی�ر و
م�ر د زمانې تحوالتو اوس . مازدی�ر به له هم�ولو مل�رو رسه چیرې په منظره وتلم

داسې وخت راباندې راووست چې هغه انـ�یواالن چـې د پنجشـنبې د مـازدی�ر پـه 
Uـوک د تـورو ، ظره کې به رسه مل�ري وو ډېری یې د تورو خاورو میل]نـه شـويمن

  . §بو شاته پراته دي او نور یې Uوک په وطن او Uوک بې وطنه مسافر دي

د مازدی�ر له ملان�ه وروسته چې معموال به پخوا زموږ منظره له همدې وخته 
خپلـې تیـارې ، وغمېدې د مل�رو د نه شتون او بیلتون شیبې ډېرې راباندې، پیلېده

Uادر مې په رس راخپور ک� او یوه شیبه پـه تېـرو خـاطرو کـې ډوب ، کو$ې ته ننوتم
یـوه ، وروسته مې د پام غلطولو لپاره خپل :ر�نده تیلفون له جیبه راویوسـت. شوم

تنهـایي نـوره هـم رابانـدې ، خو $یلفون یې پورتـه نـه کـ�، مل�ري ته مې زنR وواهه
ې :وتې وهلې او د شاعر مل�ري بسمل دا بیـت هسـې الهـامي په $یلفون م، وغمېده

  . راپه زړه شو چې زما دحالت ترج]� یې په ډېر  ه انداز کوله

  پpین یارانـــالړل د بسمل د پنجشنبې د ماس

  اوس به د جمعې شپه لکه شمعې په قربو کوو

پـه  دا خوږ بیت مې Uو مل�رو ته مسیج ک� او بیا د ما ام ملان�ه ته د تیارۍ
  . موخه ول�ېدم
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خو د ما ام له ملان�ه وروسته هم د مازدی�ر� حالت اغیـر رابانـدې پـروت 
دا مهال راپـه ، بې پامه مې :و:ل ارت خالص ک�، ماخس« چې نی¶ ته کیناستم. و

زړه شول چې را�ه د پنجشبنې د منظرې شوق په :و:ل کې د کابل جان په منظـره 
  . خ�وب ک�ه

کابـل ) یعني جنوب لخـوا( ساساتو رسه د خپلې سیمېپه دې ډول د یوعا� اح
د چمـن ، د کابل ـــ :ردیـز پـه رسک همداسـې د ـار خواتـه الړم.  ار ته ورننوتلم

حضوري له کونج رسه دکارته نو په رسک راو:ر�یدم ترUو لوم�ی د هغـې مدرسـې 
، چې د طالبانو د واکمنZ په مهال مې Uه مهال په کې درس ویلـی و، پو تنه وک�م

دومره مې په زړه و چې مدرسه په شاه شهید کې اتفاق مسجد تـه نـ�دې وه او مـوږ 
نـو دشاشـهید پـه دوهـم رسک بـه ، به چې له میوند جادې په بس کې راسپاره شـوو

. په همدې دوهم رسک راتاو شوم او مخامخ د خپلې مدرسې په خوا ورغلم. کوزیدو
زمـا ) یا د نجونو عايل لیسهد ماللZ جو( :ورم چې په مدرسه باندې لیکل شوي دي

د معلوماتو له مخې دا ودا� پخوا هم د نجونو لیسه وه چې په کورنیو جن�ونـو کـې 
د طالبـانو پـه مهـال د خـدام القـرآن ، سوزیدلې او ویجاړه شـوې وه، سخته ن�یدلې

تعلیمي مؤسسې لخوا له رسه ترمیم شـوه او د جامعـه عث]نیـه پـه نـوم د حافظـانو 
خو په دې مې ډېر نیت بد شـو چـې ولـې پـه دې لیسـه د ، ړه شوهمدرسه په کې جو 

ماللـZ جویـا چـې زه پیـژنم د افغانسـتان پـه . ماللZ جویا نوم ایpـودل شـوی دی
چـې لویـدی�وال ، غـ�ې ده) راوا( تنظیم بازار کې تر $ولو د بدنام او کرغی�ن تنظیم

. ه تو:ه کـار اخـيلترې د افغان  �و د بې الرۍ او تربج لپاره د تبلیغاÁ نان�کې پ
که په شاه شهید کې چې اک�ه خلک یې پکتیاوال دي د نجونو په کومـه لیسـه نـوم 

باید سم په اسالمي او افغا� ترازو تللی نـوم پـرې ایpـودل شـوای ، ایpودل کیدای
) :و:ـل نقشـه( په هر حال زه تراوسه هم باوري نه یم چې هغه نومونه چـې پـه. وای
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مـا ( مو لپاره لیکل شـوي دي رسـمي دي او کـه هسـې دکې د کابل  ار د �ینو سی
  . لخوا لیکل شوي دي) وش]

یوه شیبه مـې د ، د مدرسې د لوحې په لیدلو له نیمې الرې بیرته راستون شوم
چې زموږ �یني کابل میشتي وطنوال په کې ، �ا�ي بابا جومات ته رس ور کاره ک�

په جاده میوند باندې تررسچوک ، خو بیرته مخ په  ار وتوغېدم، د م�و فاتحې اخيل
دلته مې یوه شیبه بریک ونیو او وروسته همداسې مخ په قبله رهي شوم ، پورې الړم

دلته  ي السته چې دکو$ـه سـن�ي بـه خـوا کـوم ، ترUو دهمزنR چوک ته ورسېدم
هی± یې په رساوبر ونه پوهیـدم چـې ) رسک سه عقرب( رسک �ي ورباندې لیکيل و

دا نوم به د ظاهر شاهZ له وخته او یا هم دکمونیستانو له  فکر کوم؟؟ دا Uه معنی
د ، د سه عقرب په رسک چـې د کو$ـه سـن�ي خواتـه تلـم.. وخته پاته وي په هرحال

ویل کی�ي چې حکومـت نـه یـوازې د کابـل . پوهنتون ترمخ مې :Dه :و»ه ونه لیده
تېر کـال . يپوهنتون بلکې د دې  ار $ول پوهنتونونه تر دویم امر پورې بند ک�ي د

چې په غز� کې په طالبانو وتپل شوه چې مکاتب یې بند ک�ي نو $ـولې دنیـا غوغـا 
.. م�ر اوس چې حکومت پوهنتونونه بند کـ�ي Uـوک غـ� هـم نـه کـوي. جوړه ک�ه

  .. یک بام و دو هوا را... قربان شوم خدارا

قلعه شـاده تـه ، له کو$ه سن�ي نه چې  ي السته د پل سوخته په رسګ و:ر�ې
چې نهایتا د کابل ـــ کنـدهار لـه رسک رسه ، یورسک مخ په قبله وتلی دی، ارسیدهن

حیران پاته شوم او له �ـان ) رسک شهید مزاري( په دې رسک یې لیکيل و، وصلی�ي
رسه مې وویل چې دا رسک خو بیخي د دې لپاره مناسب نه دی چـې د مـزاري نـوم 

نو د کو$ه سن�ي لـه دیوالونـو ، و�که که انسانان په توپه وول، ورباندې کیpودل يش
چې د همدې مزاري صاحب لـه السـه تـر اوسـه داسـې سـوړې ، هم رشم په کار دی

  . او شو:اري بو:اري والړ دي، سوړې
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$ولـو یـې پـه ، نوم پرې لیکل شـوی و) رسک شهید مزاري( هغه دیوالونه چې د
، رتې وېد چا �یني برخې نسکورې پ، سینه باندې سپکې او درنې مرمZ خوړلې وې

چې دا$ول تلفات په همدې سیمه ، د چا سینې سورۍ وې او د چا خروکي او تي وو
  . دمزاري صاحب دسلطنت په مهال ورته رسیديل وو

بیرتـه مـې مـخ پـه کو$ـه سـن�ي خپلـې کـ�ې او ، سخت مې طبیعت خ�ه شو
زه چې د o عدالتیو لـه . مخامخ مې د سېلو په رسک د قرغې رسک ته �ان ویوست

پـه دې رسک چـې تـر قمـرب Uلـورالري . تpتیدم تر ناوې الندې مې شپه شوه بارانه
نو نه یوازې یې رسک د همدې سیمې د سرت قاتل برهان الـدین ربـا� پـه نـوم ، تلم

بلکې د اجت]عي علومو پخوانی انستیتیوت او بیا فاروقیه جامعه یې هـم د ، ک�ی و
پـه ، عـدالتZ سـخت ودردو� دلتـه دې بـې. برهان الدین ربا� په نوم نومويل وو

یو �ل بیا مې د پوهنتون لـوحې ، ذهن کې راو:ر�یدل چې هسې نه خطا شوی به یم
چې په دې کې مې یاغي نظر ناUاپه د شـ]ل پـه خـوا الړ او د افشـارو پـه ، ته وکتل

دلته مې نو له پpو �مکـه وتpـتیده او د انسـانانو . سپیره کيل مې سرت:ې ول�ېدې
  . ولې خولې او رشمنده شومپه Cایند:Z سخت خ

مسعود د مبـارزاÁ ژونـد (!)  افشار د هزاره :انو هغه کلی چې د ميل قهرمان
امرالله صالح وایي چې آمر . یوازینZ مفتوحه سیمه او پو�ي السته راوړنه بلل کی�ي

خـو :ـورئ دا خـربه وررسه ، فیصده رول اداء ک�ی ۶۰صاحب د روس ضد جهاد کې 
او لـه پنجشـیر ، اد پـه وخـت کـې د پنجشـیر ولسـوال وومسـعود د جهـ. ونه منـئ

ولسوالZ پرته یې بل هی± �ای Uوک نه يش ثابتوالی چې د ده کسانو دې $ک کـ�ی 
دی دروسانو تر وتلو وروسته دخاواک له غا ي واو ت او په انـدراب کـې یـې ، وي

ط دغه رن�ه یې د تخار مجاهدین هم د یوه بل دجن�ولو په توسـ، مداخله رشوع ک�ه
کله چې حقـا� ، ده له روسانو او پرچمیانو رسه زړه یارانه درلوده.  ه تضعیف ک�ل

ور�نیو عملیاتو په توسط پـه وچ  ۱۷د ) خوست( صاحب د هغه وخت کوچنی مسکو
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نـو پرچمیـانو د شـوروي پـه دیکتـه تخـار مسـعود تـه هسـې مفـت ، زور فتحه کـ�
ده . په فاتح شـهرت ومـوميترUو یې نظامي پرستیژ قوي يش او د تخار ، ورپریpود

چاریکار او کابل هم په جنR نه بلکې په سازش ونیول او وروسته یې هم $ول وخـت 
$انـR ب�ریـز کـه داتسـن ( بلکې په عقب نشـینZ او، په پیرشفت او فتوحاتو کې نه

خو یوازینZ هغه بریا چې باید د ده په تـاریخ کـې پـه زریـن خـط ، کې تېر شو) آمد
  . ارو فتحه دههغه د افش، ولیکل يش

ملریز کال د دلوې په رسه Uېله کې برهان الدین ربا� غو تل چـې د  ۱۳۷۱د 
قرغې د رسک ش]يل برخې په خپله کوUه واکي کې داخله ک�ي نو �که یې مسـعود 

دحزب وحـدت د مرکـزي دفـرت د ) په خپل پوهنتون کې( او سیاف ته په افشارو او
د دې ج��ې په مهال د عبدالعيل مـزاري پـه . نیولو په تکل دعملیاتو قومنده ورک�ه

دیوالونه سوري ک�ل او �ان یـې (!)  مرشۍ د حزب وحدت کسانو د ربا� پوهنتون
خو د افشاروپه بې چاره او بې دفاع خلکو مسعود هغه د . د کابل لویدیh ته ویوست

  . چې دغه سپیره کلی به یې کله هم هیرې نه ک�ي، ظلم میچنې وچلولې

د افشـارو لـه کـيل ، � رسک د ربا� پوهنتـون مخـې تـه والړ ومزه چې په ربا 
  . سخت ورشمیدم نو �که بیرته د  ار په خوا راوتpتیدم

یـوازې همـدا د رسکونـو د ، په  ار کې نور داسې د پاموړ بدلون تر نظر رانغی
بل په شیرپور . عکسونو او نورو تبلیغاÁ کارونو په برخه کې Uه کار شوی و، نومونو
چې ویل کیدل Uلورم چت تـه یـې همـر ، ډېر  ایسته کورونه جوړ شوي وو کې Uو

  . وا:ون ورختلی يش

نـوم ) چهـار راهـي مقاومـت( د کابل په دیپلوماتیکه ساحه کې پـه یـوه چـوک
خو ویل کیدل چې کـه چیـرې دمقاومـت مـدعیان د چهـارراهي لـه ، ایpودل شوی

بیخـي ) راهـي رش او فسـادچهـار ( ملکیت Uخه نه په شاکی�ي نو بیا د دې په �ای
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له همدې �ایه نه پوهی�م په کومـه کوUـه برابـر شـوی وم چـې د . مناسب نوم دی
جـاده مسـعود ( د دې رسک په لوحه لیکل شـوي وو، هوایي ډ:ر په رسک ور:� شوم

�که له شش درکه نیـولې بیـا دری ، دا نوم تریوه حده مناسب راته وبرېpید) بزرګ
چې مسـعود پـه کـې لـه خپـل سـیال ، هغه سیمې وې واړه مکروریان او هوایي ډ:ر

رشید دوستم رسه سختې ج��ې وک�لې او داسې معلومیـده چـې د ج�ـ�ې پـه دې 
هغه دا چـې کـه ، خو دلته یوې بله بې انصايف راپه زړه شوه. میدان کې مسعود بر و

، چیرې دا سیمه له دې امله د مسعود په نامه شوي وي چې د هغه د ج�ـ�ې ډ:ـر و
خو باید د کابل باالحصار د اسدمارخور په نوم يش Uوک چې د دوسـتم لخـوا نو بیا 

دغه راز باید د آب وبرق پخوانی ریاست د عبدل چریک په ریاست . دسیمې مرش و
رسه یاد يش �که هغه هلته پوسـته درلـوده او د کابـل میـدان هـوایي دې د حکـیم 

  . دې ډ:ر قومندان و�که هغه د ، جرمن :لم جمي په هوایي ډ:ر رسه ونومول يش

�کـه ، دغه راز پل آرتل او دهمزنR دې د شفیع دیوانـه پـه نامـه ونومـول يش 
 ۹هغه هلته پوره Uلورکاله له میرمنو Uخه تیونه پـرې کـول او پـه رسونـو یـې ورتـه 

دهبـوري او :ـذر:اه ، که چیرې دانه کی�ي نو کو$ه سـن�ي. Cربه میخونه $ک وهل
�که د دې سیمې یودیوال ، ا کریم خلیيل په نامه يشخو باید رضور د ابوذرغزنوي ی

دغه راز به مناسبه وي چې میـرویس میـدان . یې هم بې مهربانZ نه دی پرې ایpي
، او د قرغې سیمه د زملي توپان او شیرعلم په نومونـو ونومـول يش او جـاده میونـد

، بابــه جــان، کارتـه پــروان او نـورې ســیمې دې د فهـیم، شـاه شــهید، تپـه مرنجــان
 �که دوی په دې سیمو کې خورا تاریخي، سیدخیيل او بسم الله خان په نومونو يش

که د رسوo او نغلو بندونه د زرداد په نوم يش نو هـم . کارنامې تررسه ک�ي دي(!) 
�که ده د یوې سـپ�ې لپـاره پوسـتین اور تـه اچـولی و او د ربـا� پـه ،  ه خربه ده

  . کاله برق قطع ک�ی وخاطر یې د کابل په $ولو  اریانو Uو 
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زه په همدې سوچونو کې وم چې د کابل دکوم فـاتح نـوم د کـوم �ـای لپـاره 
خـو پـه دې ، په همدې سوچونو کې تقریبا په $ول  ـار کـې و:ر�یـدم، مناسب دی

ــو او  ــهورو اتالن ــاریخ د مش ــتان د ت ــې ودرې د افغانس ــالش و چ ــم ت ــې ه ــې م پس
خو هـی± رسک هـم . ي دي او کنهشخصیتونو په نومونو هم کومې سیمې نومول شو 

په پای کې چې کله له کابله دوتلو په مهال په ختیh کې د قلعه زمان . تر نظر رانغی
نو ومي لیدل چې ورباندې لیکيل ، Uخه تیر شوم او په یوه دوړن رسک وربرابر شوم

د دې عجیبه نومونې رسه د کلیوالو هغه متل رایـاد شـو ) احمدشاه بابا رسک( دي د
وړې وړې داد خـان ، غ�ې غ�ې �ان تـه کـ�ه( انصافه ویشونکي ته به یې ویلچې بې 
د کابل اوسنیو واکمنو هم غ¶ غ¶ چيل مرته رسکونه �ان ته کـ�ي دي او ) ته ک�ه

خو د قلعه زمان Uخه د پل چرخي په لـور پـه دوړن ، خپل نومونه یې پرې لیکيل دي
چـې ... ه هـی رشمیـدلیودمالبجيل :ر خرب ، س�ک یې داحمدشاه بابا نوم ایpی دی

  !!!) باران به Uن�ه ويش( داسې حال وي نو ها د شاعر خربه
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  دیپلوم لرونکي غله

  م۲۰۱۰ډسمرب// ۱ 

چــې زمــوږ د ، دا د ال وړمــې شــپې کیســه ده د تیــرې یکشــنبې قضاما ــام و
 Zخه مـخ پـه کنـدهار د کـالت  ـار تـه ورسـید ۳۰۳سپارلU د ، بس مو$ر له غز�

مو$ر یې یوه هو$ل ته ورو:ر�اوه او د کلی¦ په خولـه ، ونه خرب ووډرایور لکه چې ه�
خو د موتر له لر رس Uخـه تـر . یې سپارلیو ته اعالن ک�ه چې شپه به مو همدلته وي

بره $ولو سپارلیو جنجال رشوع ک� او ډرایور تـه یـې ویـل چـې شـپه اوږده ده بایـد 
ک ته راخی�ي هسې نه و مو ډرایور وویل په الره کې غله رس . کندهار ته �ان ورسوو

  . خو سپارلیو نه منله ترUو یې ډرایور بیرته حرکت ته مجبور ک�، شکوي

زما د UنR مل�ری د پکتیکا د مرکز  رنې اوسیدونکی یو خوشطبعه �ـوان و  
له کالته چې ووتلو تیاره . چې نیاز خان نومېده او $وله الره یې ډېر خوږ مجلس کاوه

په دې وخت کې . زموږ مو$ر په رسک باندې په حرکت کې و ډېره زیاته وه او یوازې
زه او د UنR سی¶ مل�ری په مجلس او د غال د احت]يل خطر په اړه په $وکو $کـالو 
ل�یا و موتر د جلدک د خارانو سیمې ته رسیدلی و چې ناUاپه ډرایور یـو الویزانـده 

مول وهلی وسـله ما چې د UنR له هندارې رسک ته وکتل یو خ�کالی . بریک وواهه
پـه !! په الس س�ی مې ولید چې د موتر مخې ته لربر کی�ي کلی¦ غ� وکـ� غلـه دي

دې وخت کې ډرایور هم چـې د دغـو کسـانو وسـلې او د ډزو :ـواښ حـس کـ�ی و 
د مــو$ر د مخــې دروازه بېرتــه شــوه او دوه تنــه بدشــکله کســان چــې . مــو$ر ودراوه
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یـې و:وا ـه چـې زر د مـو$ر الی�ونـه :وا ونه یې بادول مـو$ر تـه راوختـل ډرایـور 
خاموش ک�ي ډرایور غریب مجبورا د مو$ر بتZ م�ې ک�ې او بیا یي د دوی په امـر 
مو$ر له رسک Uخه خامې ته ک� د غون�یو په پی�ه کې له ل� مزله وروسته ډرایور له 

مـو$ر یـي ، خپلې UوکU Zخه هم والړ ک�ای شو او یو مخ پ�ی غل مو$ر ته کینوست
ترUو یي له عامه رسک نه  ـه :و ـه ، و بو$و کې په م�و اشارو روان ک�ی وپه کا»و ا

دلته یې نو مو$ر :ل ک� او یوه غله په درانه غ� سپارلیو . د یوې غون�ۍ شاته ودراوه
په خربه رسخالص کئ زموږ کار له پیسو رسه دی که د�ان عـزت ( ته اعالن ک�ه چې

  ) ال مو وک� بیا به ډېر تاوا� سئغواړئ خپلې پیسې په رضا رسه راوباسئ که جنج

ودریـدل  دلته نو یو غل په مو$ر کې ودرېـد درې تنـه د مـوتر لـه دروازې رسه
چې دې کسانو وسلې نه درلودې او نور کسان چـې لـه یـوه رسه پیکـا ماشـین�Dه او 

همـدې پـه مـو$ر کـې . ل� لرې :وته په ماشه ودریـدل، نورو رسه کالشینکوفونه ول
ان ورپاUول او هغونورو دریو تاليش کول او وروسته یي ل� لرې کس به دوه دوه کس

Uرن�ه چې خلک ډېر وو او په مو$ر کې تیاره وه نو د بـس د شـاتنیو Uوکیـو . پن�ول
کسانو ته دا  ه مهلت و چې خپلې پیسې او نورقیمتي شیان د مو$ر په کومـه برخـه 

�ایـه د سـی�ونو  چې په دې ل� کې ما هم خپلې پیسې دوه. کې پ¶ او خوندي ک�ي
 ـه ، سـاعتونه، د زرو :ـوتې، مبایلونـه، په تاليش کـې یـې پیسـې. ترمنh پ�ې ک�ې

پیسې یـې دومـره دقیقـې پل�لـې چـې د . پ�و:ان او قیمتي کو$ونه له خلکو اخیستل
پ��ۍ او آن جرابې یې هم پسې ل�ولې او یو:ون یادوه :ون اوسپنیزې ، خلکو جیبونه

ولو خلکو له تاليش کولو وروسته یې په همدې ناستو د $، پیسې یې هم نه پریpودلې
دوی په مو$ر کې تاليش پيـل کـ�ه چـې بیخـي تـر ډېـره . کسانو باندې پیره ودروله

بیا یې د مو$ر له زیرمتون Uخـه د خلکـو بکسـونه او غـو$ې ، وخته په کې بوخت ول
وسته ور . چې په دې یې هم ډېر �ن� ووت، راتویې ک�ې او پل�نه یې په کې پيل ک�ه

یې له همدې ناستو کسانو Uخه یو یو کس بیا پاUاوه او دوباره یې تاليش کاوه او ل� 
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چې کله دا تاليش هم ختمه شوه چې په دې وخت کـې نـو شـپه ، وړاندې یې کیناوه
 ه پخه شوې وه نور یې خلکو ته اجازه ورک�ه چې مو$ر تـه وخیـ�ي خلـک مـو$ر تـه 

یي تالش پیل ک� چې له نیکمرغـه زمـا پـه وختل او په خپلو خوندي ک�و پیسو پسې 
. شمول د ډيرو کسانو یوه اندازه پیسې ترینـه بـچ شـوې وې او مونـدلې یـې نـه وې

مو$رپه همدې راغه کې بیا مزل وک� چې شیبه وروسته بیا رسک ته برابر شو او غلـه 
  . هم مون� ته د تR له اجازې رسه په نامعلوم لورې الونیاشول

علومه شوه چې �ینې بې وزيل مسافر دې ظاملانو سـخت مو$ر ته په ختلو رام
د پکتیکا د خیرکوټ یو اوسـیدونکی چـې وېـش باډرتـه پـه سـودا . تاوا� ک�ي دي

یو بل چې د غـز� اوسـیدونکی ، دوه لکه کلدارې یې ترې اخیسې وې، پسې روان و
د  رنې یـو اوسـیدونکی ، یو نیم لک کلدارې یې ترې لوټ ک�ې وې، راته  کاره شو

قیمتي :�ۍ او ډېرې پیسـې یـې تـرې لـوټ کـ�ې وي تقریبـا ، چې د رسوزرو :وته
بی�ایه له �ان رسه :�ېده او �ان ته یې ویل چې  ـه شـوې ، لیونتوب ته رسیدلی و

پـه مـو$رکې د $ولـو !! همداسې  ه یې والله که یې شش پولی هم درپرې ایpـی وي
لو ډېرUـه لـه السـه ورکـ�ي تنو ته رسیده چې $و  ۷۲مسافرو شمیر د ډرایور په قول 

په دې مسافرو کې ډېر د ایران د مسافرۍ لپاره تلونکي کسان او یـو شـمیر بـې ، وو
وزيل هزار:ان وه چې د کرایې د بچت لپاره د Uوکیو تـر مـنh پـه الرو کـې والړ ول 

  . چې وررسه $ول شته ترې دې مخ پ�و ظاملانو لوټ ک�ل

یده Uو تنـو یـې چـې خـربې کـولې تنوته رس ۷داغله چې د $ولو شمیر تقریبا 
یو دوه نورو بیا له پpتو رسه فاريس هم بې چوخسـه ویلـه او ، سیمیزه پpتو یې ویله

دوی له خلکو رسه خورا سـم چلنـد کـاوه . یو دوه داسې هم وو چې بالکل نه غ�یدل
د ، یعني دا چې ترپایه یې کوم Uوک ونه واهه حتـی  ـکن�ل یـې هـم چاتـه ونکـ�ل

ې هم :وزاره کوله او په مو$ر کې موجوده یـوازینZ زنانـه خـو یـې سپین ږیرو رسه ی
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بیخي تاليش نه ک�ه چې له برکته یې د ډيرو خلکو لخوا ورغور�ـول شـوي مبایلونـه 
دوی په خپـل مـنh کـې ډېـر ناشـولته  ـکن�ل او بـدرد رسه . اوپیسې هم بچ شوې

دوی $ولو ، استبادول خو خلکو ته یي ویل چې یوازې پيسې راوباسئ نور مو ورو»ه ی
عامه کايل اغوستي وه په Uادرو یې ماسکونه ت�يل وه او ډېـر پـه اطمینـان او دقـت 

  . یې خپل کار تررسه کاوه

م�ر دوی که خپل وربوزونه هر Uومره مضـبوط تـ�يل وو چنـدانې فایـده یـې 
ونک�ه او هغه خربه یو �ل بیـا د کـا»ي کر ـه وختلـه چـې وایـي مـ�ی چـې خـدای 

د دوی هـم د غالپـه میـدان کـې داسـې کـردار ... باد پرې يس رشموي په تخته یې
د چـا ، تنه افغانان $ول پرې پوه شول چې دا کسان Uـوک دي ۷۲راپاته شو چې دغه 

  . دي او په اړه یې باید له چا پو تنه ويش

ورتېر یوه داسـې هو$ـل تـه راوړه  موږ شپه د شهرصفا ولسوالZ له ودانZ نه ل�
ملونh مو د هو$ل په تیاره سـالون ، ه او نه هم بسرتې وېچې نه په کې ډوډۍ پاته و 

کې په جمع ادا ک� او وروسته نو د لوټ شویو همسفرو ان�یواالنو تر مـنh بن�ارونـه 
لـه ، خوب �که نه و چې له یخ او وسواس Uخه هیچا ته هم خوب نه ورته. پیل شول

پینـ�ې پینـ�ې یو Uه :وزاره حال خوب وروسته چې سهار راپاUیدو بیا هم مسافر 
دا مهال �ینو خلکو ملون�ونـه کـول او هالتـه . رسه ناست دي او مجلسونه :رم دي

ډرایور پله پسې د مو$ر غاړه تازه کوله او سپارلیو ته یې داسې  ـودل چـې ژر را�ـئ 
ډرایـور او ، خوپه دې مهال Uو تنه رسه مل�ري کسـان رایو�ـای شـول!! چې روانی�و

نه �و �که موږ خپل مدعیان پیژنديل ترUو مـو چـې  سپارلیو ته یې وویل چې مون�
  . خپل حق نه وي وصول ک�ی قدم هم نه اخلو

د یوه �وان په الس کې کارت و او ویل یې دا چې کله د مـو$ر لـه دروازې رسه 
غلو د تالشZ په مهال په بې�ه السونه د خلکـو او بیـا پـه خپلـو جیبونـو ننویسـتل او 
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، دا کارت ولوېد او ما په پوره هو یارۍ راپورته ک�راایستل د یوه غله له جیب Uخه 
د نوموړي له دې خربې رسه مې کارت ته سودا شوه او ترې وامې خیست کارت پـه 

د افغانستان بیرغ او نشان دغه راز د کورنیو چارو ، حقیقت کې یوه تصدیق نامه وه
دا . وی ود وزارت �ان��ی رن�ه نشان پرې ل�یدلی و او په کمپیو$رایز بDه جـوړ شـ

چې Uـه مـوده وړانـدې یـې د کورنیـو ، په نوم و) ولی الله ولد خان بادشاه( کارت د
چارو د وزارت له خوا د پولیسو د روزنې او په ولسوالیو د سلطې حاصلولو په نوم پـه 
کوم روزنیز پرو:رام کې :�ون ک�ی و او د روزنې له حاصلولو وروسته ورتـه وزارت 

د کارت په النـدینZ برخـه کـې د یـوه خـارجي . ک�ې وهدا کارت یا تصدیق نامه ور 
پاسوال :ل نبي احمدزي او د کورنیو چارو د وزیرپه عنـوان د ، ج¦ال مک آن ډونل�

دا کارت چې د $ولو مسافرو تر مـنh الس پـه الس ، محمدحنیف ا§ر السلیکونه وو
تـه  و:ر�ول شو د $ول دا شک په یقین بدل شو چې بی�ا� شوک]ران همدې سیمې

پـه دې رسه د ، ن�دې د کومې پوسـتې پـولیس دي چـې دا یـې د اعتبـار کـارت دی
. ډرایور په شمول $ولو ومنله چې باید د شهرصفا ولسوالZ ته ورشو او عریضه وکـ�و

Uـو تنـه ، د مو$ر مخه بیرته راو:ر�ول شوه او د شهرصفا ولسوالZ مقـام تـه ورغلـو
غه راز د ک�واز د جا� خیلو یـو پـه مسافر چې ډيرې پیسې یې له السه ورک�ې وې د

ترUو له ولسوال او قومنـدان ، خربه پوه س�ی مو د ه]غه سند رسه یو�ای ورولی�ل
  . رسه وویني او دغه ويل الله نومی غل پرې پیدا ک�ي

ورغيل کسان خو لوم�ی �که د Uـو سـاعتونو لپـاره پسـې ناوختـه شـول چـې  
U شوي او له Ìچارواکي له خوبه نه ول راوی Ìو سـاعته انتظـار وروسـته چـې راوی

یوشناوی س�ی چې د پولیسو جامې یې په تـن وې او ـایي کـوم قومنـدان یـا ، شول
دا مهال نـو . Uارنوال به و مخابره په الس زموږ له کسانو رسه د رسک غاړې ته راغی

د مو$ر $ولې سوارلZ له دې امله ورته راکوزې شوې چې ته ودرې Uه به وفرمـایي او 
خو هغـه چـارواکي د دې پـه �ـای چـې د خپـل رسـوا شـوي . ل حق ورک�يیابه خپ
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پولیس غله په اړه Uه ووایي په خلکو یي خوله پرې ک�ه چې د مازدی�ر له Uلور بجـو 
بیـا کـه تاسـو غلـو پـه ر ـتیا هـم شـکولی ، وروسته ولې په دې الره تR راتR کوئ

و پسې به یـې منـ�ه یاستئ مون� خو Uه د طالبانو د حکومت غوندې نه یو چې په غل
زموږ په قانون کې چې غله وهم وینو مون� ته د ډزو یا . ک�ه او ه]لته به یې وویشت

تاسو به د قانون ، الزام امر نشته که دا اوس زه دررسه الړ شم او دا غله پیدا هم ک�و
شواهدبه راوړئ اوبیا به په هغه باندې ثبوت ، له مخې دوه کاله مقدمه وررسه چلوئ

ډېر وخـت او جنجـال غـواړي او کیـدای يش تـر دې ډيـرې نـورې پیسـې  کی�ي دا
 ه دا ده چې هسې �ان مه ست�ی کوئ چې Uه پیÌ شول هغه . موپرې مرصف يش

نومـوړي چـې دا خـربې وکـ�ې زمـارسه . بادی�ر په دې الره ډېر پام کوئ، پیÌ دي
نه د .... ن�دې یو مسافر راته په غوږ کې وویل مون� والله عجب خلک یو چې له دغه

زه چې په دې الره �م هـره ورځ همداشـناوی ویـنم چـې لـه نـورو ، غلو پو تنه کوو
پولیسو رسه یو�ای دلته له لویو مو$رو Uخه پیسې شـکوي او د سـپینې ور�ـې غـال 

  . کوي نو مون� ته به له دې پرته نو رUه ووایي

هـم یـووړ او خلـک ) هغـه کـارت( شناوي قومندان له هغو کسانو Uخه ثبوت
زما باور دی چې قومندان به په ه]غه ورځ ويل اللـه او د ، ساړه خپل مو$ر ته وختل

پوستې $ول ان�یواالن یې راغو تي وي یو خو به یې دب ی�انZ شوکې حساب وررسه 
سپین ک�ی وي او بل به یې ه]غه کارت په مخ ورویشتلی وي چې لـه دیپلـوم رسه 

 ا پـه :ـ�ون مـو د $ولـو عسـکروUوک دومره بې احتیاطي کوي تاسـو خـو خیـر زمـ
  . پرتو:ونه راپه غاړه ک�ل) دیپلوم لرونکوغلو(
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  شبی که شبیخون صلیبی ها با خود داشت

  م ۲۰۱۵اکتوبر // ۱۰

عالئم خزان بتازگی پدید آمده بود و گرمی تابستان داشت جـای را بـه رسدی 
چنـان  وزش بادهای رسد و ریـزش برگهـای درختـان، خزان و زمستان خالی میکرد

درسها و کتاب های مـا هـم رو بـه ، می Cود که موسم زرد رنگ خزان آمدنی است
ا§ام بودند وهمۀ شاگردان مدرسه مرصوف آمـادگی بـرای امتحانـات پایـان سـال 

  . بودند

حسب معمول کتاب هـا ، این شب کدام تفاوت خاص با شبهای دیگر نداشت
شـام رصف شـد طالبـان بـه  Cـاز اقامـه و طعـام، خوانده ودرسها مطالعـه شـدند

خوابگاههای شان رفتند اما تا حال محو عا� خواب نشده بودند که ناگهـان غـرش 
  . طیارات جنگی در فضای آرام و آس]ن پرستاره کشور طنین انداخت

مدرسۀ ما درموقعیتی بود که طیارات امریکایی که از بحر هند بسـوی کابـل 
شب چند دفعـه طیـارات جنگـی سـکوت آن ، راه می پیمودند از رس ما میگذشتند

هـرکس تحلیـل ؟ هیچ کس Cیفهمید چه در جریان است. آرام شب را شکستاندند
خود ابراز میکرد شاگردان کم سن مدرسه تا حدی ترسیده بودند که قسـمت زیـاد 

صبح که شد بعد از ادای Cاز §ام اسـاتذه و طـالب ، شب به بیداری سپری کردند
همه میخواستند ، رادیو حلقه زدند که در دفرت مدرسه بودمدرسه گرد ه]ن یگانه 

  . از جریان دیشب و غرش و پرش طیارات جنگی خود را آگاه Cایند
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 رادیوی بی بی سی در برنامه بامدادی خود گفت که طبق فرمـان پریزیـدنت
طیارات امریکایی شب گذشته برای نخستین بار افغانسـتان را ) جورج دبلیو بوش(

خوست و چنـدتا شـهرهای ، هرات، قندهار، قرارداده در شهرهای کابلمورد هجوم 
  . دیگر اهداف متعدد را Ôباران Cوده است

باآنکه از لحظ عمر کم سن بودم آما خوب بیادم است که از قنـدهار یـک تـن 
از مسؤلین امارت اسالمی بنام عبداالحد جهانگیروال با بی بی سی مصاحبه Cـود 

  . اران معلومات ارائه کردو در باره تلفات Ôب

به این ترتیب جنگ ناموجه و اشغال ننگین امریکـایی هـا از هـ]ن شـبیخون 
مردم که غرش طیارات امریکایی و تبلیغات . ناجواCردانه بر کشور ما آغاز گردید

مغرورانۀ دشمن می شنیدند نسبت به وضعیت آینـده بیشـرت وارخطـا بودنـد هـر 
قدرت ا§ی و یگانه ابر ، امریکا سوپر پاور، ییها شدکس میگفت کشور از آن امریکا

حتـی قـدرت هـای بـزرگ جهـانی مثـل چـین و روسـیه ، قدرت مطرح جهان است
ما کـه کـم سـن بـودیم و قـدرت تحلیـل ، Cیتوانند در برابر امریکا قد علم Cایند

اوضاع را نداشتیم با شنیدن این چنین سخن ها بیشرت روحیه را از دست میـدادیم 
شهیدان و مهاجران که برای استقالل وطـن و تاسـیس نظـام ، جهاد، ر حال وطنو ب

اسالمی متحمل مشقات و قربانی های بی مثال شده بودنـد حرسـت میخـوردیم و 
حاال وطن را نظاره میکردیم که در طلسم طـاغوت اشـغالگر امریکـایی مـی افتـد و 

  . ا میشوندمردم سلحشور افغانستان یک بار دیگر محبوس اشغال اجنبی ه

نسـبت بـه دیگـر ) گل صاحبمرحوم مولوي اعظم ( صبح استاد کالن مدرسه
طالبان را در صحن مدرسـه جمـع کردنـد و بـرایش بـه ، روزها وقت به مدرسه آمد

استاد مولوی صاحب قصۀ اصـحاب االخـدود کـه در سـورۀ ، موعظه و بیان پرداخت
و بـه برهـان و دلیـل واضـح الربوج در قرانکریم ذکر شده است بتفصیل ارائه Cود 
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آن حـق و حقانیـت  این سخن را روشن ساخت کـه موفقیـت و کامیـابی همـواره از
مغـرور و هیبـت نـاک بنظـر میرسـد امـا در ، چند که بظاهر قـوی باطل هر، است

موفقیت نهایی فقط و فقط مال اهل حق و ، میدان عمل Cیتواند با حق مقابله کند
  . مسل]نها ست

نـان بتـاریخ پـر افتخـار و پنـدآموز کشـور نیـز روشـنی مولوی صـاحب همچ
انداخت از تهاج]ت و اشغال انگلیس و شوروی یادآور شد و گفـت کـه انگلـیس و 
شوروی هم در عرص خود قدرت های بزرگ جهـانی بودنـد حتـی در بـاره انگلـیس 
گفته میشد که بر §ام جهـان سـیطره دارد و آفتـاب در مسـتعمرات شـان غـروب 

چنان ارتش شوروی وقت یک ارتش شکست ناپذیر پنداشته میشد کـه هم. Cیکند
اروپای رشقی و زمین هـای فـراوان در دور وبـر جهـان فـتح ، قفقاز، سیای مرکزیآ

  . Cوده و امپراطوری بزرگ و از لحاظ پهنا منحرص بفرد را تاسیس Cوده است

هاد پرور اما وقتیکه همین امپراطوری ها وسیع و بزرگ وارد جنگ با نیکان ج
ما شدند الله تعالی یک بار دیگر ه]ن مقولۀ درویش این رسزمین حرضـت خواجـه 

الهـی هـر کـه راخـواهی : عبد الله انصاری رحمه الله را صادق ساخت که گفته بود
  . براندازی با درویشان دراندازی

د اوراق تاریخ شاهد هستند که آنان درین رسزمـین بـا شکسـت تـاریخی و یـا
ه شدند تا حدیکه نه تنها خاک کشورما را ترک گفتند بلکه امپراطوری ماندنی مواج

لـذا بگونـۀ ، ها شان درخاک خود شان هم نتوانسـتند حیـات خـود را ادامـه دهنـد
  . بسیار عربت آموز از هم پاشیدند و رشمسار تاریخ و جهان شدند

: خوب بیادم هست که استاد ما مولوی صاحب هـ]ن روز وعـده داد و گفـت
توکل به خدای الیزال برای ش] نوید میدهم که ان شاءالله طـاغوت امریکـایی من ب
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نیز برسنوشتی گرفتار خواهد شد کـه قبـل ازیـن انگلـیس و روس مـزۀ آن چشـیده 
  . است

مگر بیاد داشـته ، من در ان زمان شاید زنده باشم و یا نه! ای طالبان خردسال
اموال و اسلحۀ ایشان بدست مـا  باشید که عساکر امریکاییها مغلوب خواهند شد و

ش] و یا فرزنـدان شـ] در پتلونهـای امریکـایی کـار و شـکار ، دغنیمت خواهند ش
  . خواهید کرد

ناکردنی بنظـر مـی آمـد  در آن روزها برای همۀ سخنان استاد مدرسۀ ما باور
کـه  آن یـادواری میکـرد و مالمـت هـم نبودنـد زیـرا از مـذاقحتی بعضی ها بطور 

یکایی قدرت فراگیر داشت و طلسم تبلیغاتی شان §ام اذهان مردم را طاغوت امر
  . مسموم ساخته بودند

اسـتاد فاضـل و ریـش ... قلندر هرچه گوید دیـده گویـد: دناما قسیمکه گوی
سفید حاال در دنیا نیست اما ما بچشم خود می بینیم که سخنان اش یـک یـک بـه 

هزاران هزار عسـاکر ، رده استطاغوت امریکایی شکست خو ، واقعیت می پیوندند
تجهیزات و حتـی بـیس هـای رسبسـته شـان ، تفنگها، تانکها، شان فرار کرده است

حاال امریکا یگانه ابرقـدرت جهـانی نیسـت ، بدست مجاهدین غنیمت افتاده است
نــاتوان و فـراری از جنــگ افغانســتان ، بلکـه ارتــش امریکـا لشــکر شکســت خـورده

واقعیتی است کـه در شـب آغـازین اشـغال بـرای  واین حقیقت و، پنداشته میشود
  . هیچ کس قابل باور نبود

..................  
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  نازم بچشم خود که جQل تو دیده است

 ۱۶می/ / ۲۰۱۶

نن مې د هغه چا د وفات خرب واورېـد چـې لـه خپـل . انا لله و انا الیه راجعون
. دلی انسـان  ـکارېدهد دې زمانې تر $ولو سرت او رسی شخيص نظر او برداشته راته

د واغـز ( اصالح او ارشاد د ډ:رونو می�نی د غز� والیت اوسـیدونکی، عمل، د علم
. قطب املشائخ جناب خلیفه داد محمـد غزنـوي صـاحب) په خلیفه صاحب مشهور

نـور  چې د هجران د رفع کولو لپاره یې د موالنا صالح خراسا� له الندنیو ابیاتو پرته
  . غه تأثرات پرې پیل ک�مداسې توري نلرم چې د

ــت  ــده اس ــو دی ــ]ل ت ــه ج ــود ک ــم خ ــه چش ــازم ب   ن
ــت  ــیده اس ــت رس ــه کوی ــه ب ــود ک ــای خ ــه پ ــتم ب   اف

  بوســــه زنــــم دســــت خــــویش را هــــر دم هــــزار
  کــــو دامنــــت گرفتــــه بســــویم کشــــیده اســــت 

  ادر زر بگیــــــــرم از ره تعظــــــــیم گــــــــوش ر 
  فزای تـــــو روزی شـــــنیده اســـــت کـــــآواز جـــــان

  هـــــوش و خـــــرد فـــــدای دل خویشـــــ« کـــــنم 
  شـــیده اســــتچکـــز جـــام تــــو رشاب محبـــت 

  

خو د �ینو انسانانو مرګ �که فـوق العـاده املیـه ، $ول به مرو، مرګ حق دی
چې له همـدې ، بلل کیدای يش چې په رحلت یي دنیا د معنوي افالس په $غر کیني

  . اَلمموت العاِلم موت الع: �ایه بیا وایي
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واقعـا د همداسـې ) غفرلـه الصـمد( مرحوم قطب املشائخ خلیفـه داد محمـد
نومـوړی . چې په تR یي انسا� جامعه خواره معلـومی�ي، انسانانو له جملې Uخه و

لـه خـورا ) د تصـوف او تزکیـې الره( په دې زمانه کې چې د دین یـوه بشـپ�ه شـعبه
غشو زخمـي شـوې او یـوه لویـه  د افراط او تفریط په، بحرا� حالت رسه مخامخ ده

، خو خلیفه داد محمد صـاحب د هغـو واقعـي، کتله مسل]نان ترې بشپ� انکار کوي
چې دا الره یي له خپـل $ـول آب او تـاب رسه ، باعلمه او معتدلو صوفیانو له جملې و

صحبت او تعلق یي هـر چـا د تسـلیم او ، په خپله اصيل بDه داسې پاللـه چې په لیدو
  . خو�اوهحق بللو رس 

  تصوف او د تزكيې الره

پیژندل او دیني توجیه ، د �ینو په وړاندې تر $ولو لوی سوال د تصوف تعریف
یـا ؟ ده چې آیا واقعا دغه الره د رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه او میـراث ده

  ؟ کومه دیني ریpه لري او کنه

ف د تزکیـې چـې تصـو ، د دې پو تنې د �واب لپاره به پـه لنـ�و عـرض کـ�و
چـې لـه ، زړه او روح تصفیې تـه ویـل کیـ�ي، تزکیه د انسان د باطن، دوهم نوم دی

  . ریا او نورو مرضو امراضو Uخه تصفیه او تزکیه يش، حسد، باطني امراضو لکه کرب

د $ولو پیغمربانو او خصوصا زمـوږ او تاسـو د پیغمـرب صـلی اللـه علیـه وسـلم 
او حکمت تعلیم و همداسې یي د بند:انو  وظیفه لکه Uن�ه چې د نازل شوي کتاب

یعلمهـم . (تزکیه هم له اسايس دندو Uخه وه چې الله تعالی ورته داسې اشاره کـوي
داسې پیغمرب چې خلکو ته کتاب او حکمت ور ـیي او ) الکتاب والحکمة و یزکیهم

  . د هغوی تزکیه کوي
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رآن کـریم او رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه Uن�ه چې صحابه کرامو ته قـ
د ای]ن راوړلو په مهال یي له ، د هغوی باطني تزکیه یي هم کوله، دیني علم ور ود

 �و او نارینه وو بیعت اخیست او په خپل صحبت رسه یې د هغوی باطني اصـالح 
چـې یـوازې ، خو فرق دا و چې هغه پیغمرب او د ډیرو لوړو ک]التـو pUـ« و. کوله

، د تصفیې او د زړه او روح د تزکیې سبب :ر�یدو صحبت یي د $ولو باطني امراضو
له همدې امله خو صحابه کرام $ول د رسول اللـه صـلی اللـه علیـه وسـلم پـه یـوازې 
مجلس او مل�رتیا د والیت عايل مدارجو ته رسیدل او د رجالو د علـم pUـتنان پـه 

  . وو) عادالن( دې اتفاق لري چې صحابه $ول

 لم پـه وفـات رسه چـې د معصـومو انسـانانود رسول الله صلی اللـه علیـه وسـ
دور هـم ) صحابه کرامـو( دوره پای ته رسی�ي او حتی دمحفوظو خلکو) پیغمربانو(

نو په انسانانو کې داسې د ک]ل pUتنان نـه پیـدا کیـ�ي چـې پـه یـوازې . تیری�ي
دغه مهال لکه Uن�ه چـې . صحبت رسه یي نور انسانان له باطني امراضو تصفیه يش

تعلـیم لپـاره د تـدریس او د احـادیثو د حفـظ او اسـناد بیالبیلـې طریقـې  د قرآن د
د تزکیې لپاره هم د وخت لویان د خپلو تجربـو پـه بنیـاد بیالبیلـې ، رامن�ته کی�ي

�یني د سبا او ما ام د اذکارو په توسـط د بنـد:انو بـاطني . طریقې رامن�ته کوي
معینـه انـدازه درود ، ه ذکرجهری، اجت]عي ذکر، Uوک د ذکر د حلقو، تصفیه کوي

رشیف یا کلمې طیبې په ویلو او یا هـم نـورو اذکـارو پـه توسـط د انسـانانو بـاطني 
تزکیـه او لــه امراضــو خالصــون اغیزنـاک بــويل او د نقشــبندیه طریقــې د مشــائخو 
غوندې �یني د تزکیي امامان خفیه او د پ�ې خولې ذکر په تزکیه کې تر $ولو مـؤثر 

پـه اصـل ، د تزکیې بیالبیلې طریقې چې مشهورې یي Uلـور ديمطلب دا چې . بويل
، کې په تجربو بناء هغه نسخې دي چې بیالبیلو امامانو د تزکیې لپاره اغیزناکې بللې

لکه Uن�ه چې د ظاهري امراضو د شفاء لپـاره حکی]نـو جـال جـال نسـخې رامن�تـه 
چـې غایـه او د باطني تزکیي لپاره دغسـې بیالبیلـې طریقـې رامن�تـه شـوې ، ک�ي
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مقصد د $ولو یو دی چې هغه پیغمربي وظیفه اداء کول اوله باطني مهلکـو امراضـو 
  . Uخه دانسانانو تزکیه ده

که په تصوف او تزکیه Uوک دا سوال کوي چې د رسـول اللـه صـلی اللـه علیـه 
، د هغوی د �واب لپاره کـايف ده ووایـو؟ وسلم په وخت کې دغه طریقې ولې نه وې

له صلی الله علیه وسلم په وخت کې د تزکیې مروجـه طریقـې نـه وې چې د رسول ال
صـنف واره ، لکه Uن�ه چې هغه وخت د تعلیم مروجـه طریقـې لکـه، م�ر تزکیه وه

او عايل تحصیالت نه ول م�ر علم و او تعلیم یي هـم روان  کورسونه، دورې، مدارس
  . و

  قطب المشائخ رحمه اهللا

د نقشبندیه مجددیه طریقې مرشد  جناب خلیفه داد محمد صاحب د تصوف
دغې طریقې ته �که مجددیه وایي چې یو لـه لویـو امامـانو Uخـه یـي د دوهمـې ، و

نومـوړي تـه �کـه . زریزې نو ت�ر امام ربا� شیخ أحمد رسهندي رحمـه اللـه دی
هغـه ، مجدد الف ثا� صاحب وایي چې د دوهمې هجـري زریـزې پـه لوم�یـو کـې

باچا د :مراهیو اوپه ن�یواله کچه د �ینو تش په نامـه مهال چې په هند کې د اکرب 
صوفیانو د اغراق او تفریط له امله اسالمي جامعه د سختې :مراهZ تل تـه لویـدلې 

نوموړي د حقیقي تصوف په رابرسیره کولو او د تزکیـې د مفـاهیمو پـه تجدیـد ، وه
نومـوړي د ، رسه یي د دین یوه بشپ�ه برخه د سقوط او انحـراف لـه خطـره وژغورلـه

وحدة الوجود د اغراق آمیزې مفکورې په �ای د وحدة الشهود مفکوره مطـرح کـ�ه 
مقولـه ) همـه از اوسـت( د مقـولې پـه عـوض یـي د) همه اوست( او د وجودیه وو د

  . پر�ای وبلله

په افغانستان کې د نقشبندیه مجددیه طریقې مرشدین د کابل پـه شـوربازار 
د کابل لویدیh ته قلعه جـواد کـې سـکونت  کې میشت حرضات وو چې وروسته یي
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پاته کیدلو یـو لـوی علـت  د دوی د طریقې د ډیر محبوبیت او مستقیم، اختیار ک�
$R او ، هر جاهل امي. دا و چې د ارشاد کار یي د صالحو عل]ء کرامو په الس کې و

�کـه د دوی مختـه د مجـدد صـاحب ، o عمله یي د خالفت دعوه نه شوی کـوالی
که د والیت په کوم دعوه دار کې د یوه ویpـته پـه انـدازه د : پروت و چېهغه قول 

  . نبوي سنتو خالف عمل موجود وي هم والیت یي د اعتبار وړ نه دي

رئیس صـاحب او نـورو رحمهـم ، د قلعه جواد د حرضاتو جناب ضیاء املشائخ
 الله له جمعي شهادت وروسته په وروستیو کلونو کې د دې طریقـې تـر $ولـو مرشـ
خلیفه جناب داد محمد خلیفه صاحب بلل کیده چې خپلو متعلقینو ورتـه د قطـب 

  . املشائخ لقب ورک�ی و

، میالدي کال کـې ولیـد ۱۹۹۹جناب قطب املشائخ صاحب مي لوم�ی �ل په 
. هغه وخت چې د غز� په نوراملدارس فاروقیه مدرسه کې مـې د حفـظ دور کـاوه

چې همیشـه بـه یـي پـه منـوره ، رام س�ی وملیح او ا، خلیفه صاحب خورا خورشویه
د نوراملدارس مدرسې په ان�ـ� کـې یـوه د Uـو اطـاقونو ، Uیره موسکا غوړیدلې وه
دا د قلعـه جــواد د حرضــاتوکرامو ، یـي بــويل) ســالمخانه( �ـان��ې ودانــZ ده چـې

خلیفه صاحب د همدې ودانـZ پـه یـوه کـوچني یـو نفـره ، خصويص میشت �ای و
د ذکـر ، ی�ر مهال به یي په مسجد کې ختم خواج�ـان کـاوهمازد، اطاق کې اوسېده

هی�کله مې بـې �ایـه چیغـه یـا شـور او ، دا مجلس به بشپ� آرام او روح بpونکی و
له ما ام مخکې د نوراملدارس د Uن�لورې د تې هغه . شغف په کې نه دی لیدلی

د ، روح بpونکي فضاء چې اوس هـم رایـادوم نـو زړه مـې لـه شـوقه پـه $وپونـو يش
بل �ـای بـه د ، هلته طالبانو والیبال کاوه مدرسې لویدیh او ش]ل پلو د ته کې به

، آخو دیخوا به یو یو طالب کتـاب پـه الس د قـوانین زرادي، فوټ بال لوبه روانه وه
چیرتـه بـه د کـوم قـاري د تـالوت او ، رصف میر یا کوم بل کتاب په حفظ بوخت و
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میلـې  نا� کيل لخوا �ینې طالبان د توتو لـههلته به د ، :ردان غ� هم تر غوږ کیده
جنـاب خلیفـه صـاحب بـه د د ـتې پـه بلـه ، ملر به ډوبیدونکی و، په راستنېدو وو

پی�ه کې چیرته دکاریز د سپرغې په غون�ۍ خاورو ناست او په مینه ناک نظـر بـه 
لـه ) نوراملسـاجد( یي ترهغو د طالبا� ژوند د دې هیجا� ن�ۍ ننداره کوله چې د

  . ناره به د ما ام د آذان ملکوتې ان�ازې راپورته شوېمی

  وروستى ديدن

لـه Uـو ، د شعبان میاشتې وروستZ لسـیزه وه، تیر کال همدا شپې ور�ې وې
د ، مل�رو رسه مو غز�  ار ته د جناب خلیفه صـاحب د لیـدو پـه نیـت سـفر وکـ�

دا ، پیـدا کـ�سیمه کې مو په تکلیف د نوموړي د زوی کور ) پالن سه( غز�  ار په
امریکایانو او عسکرو ، مجاهدینو په واغز کې د ولسوالZ په مرکز برید ک�ی و مهال

هم متقابل عملیات پیل ک�ي وو چې د جنR له امله �ینو کورنیو د امن په خاطر د 
خلیفه صاحب د ضعف پـه داسـې حـال کـې و . خلیفه صاحب کور ته پناه راوړې وه

خو زوی دي یي خیر یويس زموږ د دیدن پـه . تالیچې د میلمه تر خونې نه شوای را
، موږ یي کور ته د خلیفه صاحب د اوسیدو اطـاق تـه وروسـتلو، وړاندې مانع نه شو

خورشویـه او رو ـانه Uیـره سـرت:ې خـوږې  وروسته له کلونو مو یو �ل بیا په هغه
پـه ، خلیفه صاحب دومره ضعیف و چې له �ایه یي حرکت نـه شـوای کـوالی. شوې

یـوه شـیبه وررسه . ر:ونه اوورباندې وی� پوسـت پاتـه و، ه�ونه کې یي یوازېوجود 
د سرت:و په اشاره او ضعیف غ� یـي لـه هـر مل�ـري رسه دوبـاره پو ـتنه ، کیناستو

خـو پـه UـÉه کـې یـې ، خلیفه صاحب مبارک ناروغZ ډیر کمـزوری کـ�ی و. وک�ه
هم د مینـې او عطوفـت په التفات کې یې ال ، ه]غه ملیحه موسکا ال هم پر �ای وه

خلیفه صاحب د مجلس او خربو نه و او موږ یې هم یـوازې مینـه ، ولولې په Uپو وې
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پـه وروسـتي �ـل مـو السـونه . ناک نظر او یوه شیبه ناسته د �ان لپاره کـايف بللـه
  . ور کل ک�ل او بیا مو وررسه د تل لپاره مخه  ه وک�ه

ی دوست نور په دې خاورینـه تیره ورځ خرب شوم چې هغه د الله تعالی ر تین
�که ددغسې عاشقانو لپاره یوازې الهي دیـدار ، ر تیا به هم نه وي. ن�ۍ کې نشته

  . اوجوار  ایی�ي

  چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست

  روم بگلشن رضوان که مرغ آن چمنم

 )رحمه الله تعالی(
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  ؟مرحوم سید محمد حقا� ولې pولو ته محبوب و

میسیون مرستیال مرحوم مولوي سید محمد حقا� مې لـه تیـرو د فرهن�ي ک
م کـال د اوړي لـه ۲۰۰۹د ، له ډېره وختـه رسه مل�ـري وو، اوو کلونو راهیسې پیژاند

د پـراخ ، د یوه آسـ]ن�ک غـره پـر ملـن، هغې ور�ې چې لوم�ی �ل مو رسه ولیدل
ه مـو راغه په غی� کې د ش�و پـه یـوه جومـات کـې د مـازدی�ر لـه ج]عـت وروسـت

لوم�نی مجلس وک� او بیا تر پرون یکشنبې چې په او لنو سرت:و مو د یـوه تـل یـاد 
رحمـه اللـه . مل�ري په حیث وررسه مخه  ه وک�ه او د عقبی په خوا مو رخصت کـ�

  تعالی

د مرحوم مولوي سید محمد حقا� د وفات په اړه د ده د مل�رو او عامو هغـو 
پـه ، د محبت اظهار تر معمول حد زیـات و خلکو چې نوموړی یي پېژاند غرب:ون او

ویب پا»و او عامو مجالسو کې ډېرو خلکو ورباندې افسوس وکـ� او حتـی ، فیسبوک
هغو خلکو هم ورته خورا ډېره مینه ورک�ه چې نوموړی په ژوند کـې یـوازې یـو �ـل 

  . لیدلی او یا یوه مجلس کې یي وررسه رشکت ک�ی و

�که د ، h دا محبوبیت ډېر سرت افتخار دید نوموړي لپاره د مسل]نانو تر من
الله تعالی په نزد د یو چا د محبوبیت او مبغوضیت تر $ولو سـرته عالمـه داده چـې 

کـه Uـوک د اللـه تعـالی د ؟ نوموړی د �مکې د خلکو په زړونو کې Uن�ه �ای لري
مخلوق په زړونو کې محبوب وي نو بې له شکه د الله تعالی په نزد هم محبوب دی 

  : د بخاري او مسلم حدیث دی چې �که

َم إِنَّ اللََّه إَِذا أََحبَّ َعْبـًدا  هم َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن أoَِ ُهَريْرََة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَّ
يـُل ثُـمَّ ُيَنـاِدي ِيف  ـُه ِجْربِ ـُه َقـاَل َفُيِحبُّ �ِّ أُِحبُّ ُفَالنًا َفأَِحبَّ يَل َفَقاَل إِ ـَ]ِء  َدَعا ِجْربِ السَّ
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ـَ]ِء َقـاَل ثُـمَّ ُيوَضـُع َلـُه الَْقُبـوُل ِيف  ُه أَْهُل السَّ وُه َفُيِحبُّ َفَيُقوُل إِنَّ اللََّه يُِحبُّ ُفَالنًا َفأَِحبُّ
�ِّ أُْبِغـُض ُفَالنًـا َفأَْبِغْضـُه َقـاَل َفُيْبِغُضـُه  يَل َفَيُقـوُل إِ اْألَرِْض َوإَِذا أَْبَغَض َعْبًدا َدَعا ِجْربِ

َ]ِء إِنَّ اللََّه ُيـْبِغُض ُفَالنًـا َفأَْبِغُضـوُه َقـاَل َفُيْبِغُضـونَُه ثُـمَّ جِ  يُل ثُمَّ ُيَناِدي ِيف أَْهِل السَّ ْربِ
  متفق علیه بزیادة فی روایة مسلم. تُوَضُع لَُه اْلَبْغَضاُء ِيف اْألَرِْض 

: یـلاo هریرة رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیـه وسـلم وفرما
کله چې الله تعالی له یو چا رسه محبت لري نو جربیل راوغواړي او ورته ووایي چـې 

نـو جربیـل وررسه ، زه له فالن شخص رسه محبـت لـرم تـه هـم وررسه محبـت کـوه
ته ووایي چـې اللـه تعـالی لـه فـالن ) مالئکو( محبت کوي او بیا جربیل اهل الس]ء

بیا مالئکه هم له هغه شـخص ، شخص رسه محبت لري تاسو هم وررسه محبت کوئ
رسه محبت لري تر دې چې وروسـته دغـه محبـت �مکـې تـه رانتقـال يش او اللـه 

  . تعالی همدغه کس په �مکه کې هم محبوب و:ر�وي

د الله تعـالی پـه نـزد ، باملقابل بغض یا بدایسیدل هم ک¶ م¶ همداسې دي
چې فالنی زما  نو د هغه کس په اړه حرضت جربیل ته ووایي، چې Uوک مبغوض وي

بیـا جربیـل هغـه شـخص بـد ایسـوي تـر دې چـې ، بدایيس ته هم وررسه بغض کوه
جربیل نورو مالیکو ته ووایي چې فـالن شـخص د اللـه تعـالی مبغـوض دی بیـا یـي 
مالئکه هم بد ایسوي تر دې چې د نوموړي شخص په اړ بغض د �مکـې مخلـوق تـه 

 . د هر چا نفرت ترې کی�ي رانقل يش او د �مکې پر مخ هم هغه مبغوض يش او

د دې متفق علیه حدیث له مخې پـه اسـالمي $ولنـه کـې د یـو چـا لپـاره عـام 
محبوبیت د سعادت خورا سرته نpه ده چـې د ډېـر بختـور شـخص بـه پـه نصـیب 

دلته زه د حارض او ناظر الله تعـالی پـه وړانـدې د مرحـوم حقـا� صـاحب . کی�ي
م�ر د خپلو مل�رو او عامو خلکو تر مـنh د ، تزکیه نه کوم او نه یي هم معصوم بو�

o کچې محبوبیت درلودو له امله د لوړ حدیث رشیف مضـمون تـه پـه پـام رسه د 
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که الله تعالی وکـ�ي دغـه ، نوموړي د عامه محبوبیت �یني علتونه دررسه رشیکوم
صفات د یو مکلف انسان په حیث شخصا په ما او $ولو انسانانوکې پیدا ک�ي ترUو د 

، اذیـت، له تعالی د محبت او مقبولیت وړ و:ر�و او د الله تعالی د مخلوق د ازارال
تحقیر او باالخره عامه منفوریت په �ای لـه هغـوی رسه  ـه تعامـل ولـرو او د یـوه 

جوړ ـت او رفـاه کـې ، مثبت او :�ور شخص په حیث د $ـولنې پـه سـعادت، سا�
  . ون�ه واخلو

نومـوړی د ، لـوړه اخالقـي رویـه وه د حقا� صاحب یو سرت خـوی رشافـت او
م�ر د Uو کلنې مل�رتیا په ترڅ کـې مـې ، اداري سلسله مراتب له اړخه زموږ مرش و

فعل یا چلند حس نـه کـ� چـې �ـان د نومـوړي پـه ، له نوموړي هی�کله داسې قول
نوموړي په اداري ماحول کې له کـارکوونکو . نسبت حقیر یا تر امر الندې حس ک�م

تجربـو ثابتـه کـ�ې چـې پـه اداري مـاحول کـې د ، عامل بـاور درلـودرسه په افقي ت
په افقـي چلنـد کـې آمـر ، عمودي تعامل په نسبت افقي چلند په مراتبو  ه اثر لري

فرمان یـي . خپلو تر الس الندې کسانو ته د مأمورینو نه بلکې د مل�رو په نظر :وري
په اصل ، یي جوړ ک�ی وي د أمر نه بلکې د الت]س په لهجه وي او د مل�رتیا ماحول
چې خپـل تـر الس النـدې ، کې دا چلند د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده

له هغـوی رسه تعامـل یـي بشـپ� طبعـي او د ، یعني مل�ري بلل) اصحاب( کسان یي
  . لوړو دیني انسا� اخالقو او صمیمیت Uخه ماالمال و

، وړی پـه هـر چـا خـوږ ل�ېـدهد مرحوم حقا� صاحب بل صفت چې له امله یي نوم
هي�کلـه یـي غوسـه او سـخت ، همیشنZ موسکا او مینـه نـاک چلنـد و، خورشویي

  . له پامه غور�ولو او هیرولو چل یي زده و، د ترخو تجربو د زغم، :یري نه کوله

هی�کله پـه $ی�ـو ، نوموړي د رشافت او اخالقو کر و ته همیشنی تعهد درلود
، انتقـام، سـیالZ، هی�کلـه مـې د ضـدبازۍ، ېـدهاو کم ارز ـته موضـوعاتو نـه غ� 
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تاوېيل ماوېيل او دغسې نور مبتذل او o ارز ته بحثونه ، منطقه پرستZ، قومپالنې
شکایت او غیبت ، د :یلې، حتی په ډېرو خصويص مجالسو کې هم ترې وانه وریدل

و عادت یي نه درلود او تر ډېره حده یي په اشخاصو بحث نه کاوه بلکې په موضـوعات
  . به غ�ېده

لـه همیشـني ظرافـت رسه رسه مـې نـه ، په شخيص لحاظ پـاک او حیانـاک و
له خلکو رسه یي چلند د هغـوی ، یادی�ي چې د o باکZ تر حده دې $وکې ک�ې وي

استعداد او $ولنیز مقام په اساس نه بلکې د خپل رشافت او مروت ، منصب، د عمر
د مجلس په مهال یو  ه اوریـدونکی و  ،هر مسل]ن ته په احرتام قائل و، په مبنی و

  . چې د مخاطب خربه به یي په پوره شوق او داد رسه اورېده

د جناب حقا� صاحب  ه چلند د ده $ولو متعلقینو ته معلوم و خو دلته مـې 
. دا موضوع �که راپورته ک�ه ترUو یي د یوه حقیقت رابرسیره کولو لپاره بهانه کـ�م

�یرکZ او بیالبیلـو ، د  ه صورت، ستعدادونو کمی نشتهنن سبا په انسانانو کې د ا
حتـی ویـل کیـ�ي چـې ، علمي او تخنیکي استعدادونو کسـان خـورا ډېـر دي، فني

اوسنی انسان دومره هو یار شوی چې د شپ�م $ول�ي شا:رد د دوه زریزي پخـوا� 
خـو نـن سـبا چـې انسـانان د کـوم ، فیلسوف افالطون په نسبت ډېر معلومات لري

  . ه فقر رسه مخامخ دي هغه انسانیت یا س�یتوب دیصفت ل

مـروت لـه مـرء ، له دیني او منطقي اړخه د انسان د کـ]ل صـفت مـروت دی
. یعني س�ي لغت Uخه اخیستل شوی چـې مطلـب یـي سـ�یتوب یـا جـواCردي ده

مروت چې له دیني اړخه د احادیثو د روایت او شهادت لپاره مهم رشط بلـل شـوی 
مروت په انسان کې هغه ملکـه یـا قریحـه ده چـې ، و ته شامل دی$ولو مکرمو اخالق

انسان په هـر حـال کـې د حسـنه اخالقـو او  ـه تعامـل پـه کولـو پـه طبعـي شـکل 
  . پستو او ناشایسته ک�نو Uخه یي را:ر�وي، مجبوروي او له بدو
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نن سبا په دنیا کې تـر $ولـو ارز ـتمن شـی پیسـه یـا مـال بلـل کیـ�ي امـا د 
قاموس کې د پیسې او دنیوي :�ـې پـه نسـبت سـ�یتوب او اخالقـي �واCردانو په 

د فاريس مشهور شاعر فردويس همدې حقیقت تـه . حیثیت خورا ډېر ارز ت لري
  : داسې اشاره ک�ې

  د و بدخو مباشـــز بهر درم تن

  تو باید که باشی درم گو مباش

، بایـد وې) تـه( �کـه، یعني د پیسې یا درهم لپاره تند او بداخالقه مه جوړې�ه
مطلب دا چې اخالقي حیثیت یو داسـې ارز ـت . درهم که نه وي هم پروا یي نشته

  . دی چې د هی± يش په مقابل کې هم باید له السه ورنک�ل يش

په پای کې به ووایم چې جناب حقا� صاحب خو نه دومره رسمایه دار و چـې 
ه خلکـوکې محبـوب په خلکو یي خیراتونه او صدقې ک�ې وي او بیا د هغه له امله پـ

خو نوموړی چې له هـر چـا ، شوی وي او نه یي هم منصب دومره اجت]عي او سرت و
پـه خورشویـه UـÉه ، په پـراخ تنـدي، رسه مخ شوی یوازې وررسه په مسنونه طریقه

چـې لـه همـدې املـه ورتـه اللـه ، اوهغوی ته په اهمیت ورکولو وررسه مخامخ شوی
  . سې �ای ورک� چې تصور یي نه کېدوتعالی د مسل]نانو په زړونو کې دا

الله تعالی دې په جنـاب حقـا� رحـم وکـ�ي او برکـات تـه یـي پـه ورو»ـو او 
  آمین یا رب العلمین. اوالدونو کی�دي
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  ...زه دوهم تن وم چې راووتلم

د ( مـه طالبـانو د کنـدهار مرکـزي زنـدان ۲۵پـه  د اپریل میالدي کال ۲۰۱۱د 
د دې زنـدان د . تنـه مجاهـدین یـې آزاد کـ�ل ۵۴۱مـات کـ� او ) رسپـوزې محـبس

ماتیدو کیسه �که ډیره جالبه وه چې مجاهدینو د پن�ه میاشتني کار په توسـط تـر 
�مکه الندې سل�ونه مرته تونل وهلی او د سیايس بندیانو بـالک تـه یـې تـر �مکـه 

چې وروسته له همدې تونل Uخه مجاهدین په شپه شپه کې ، الندې �ان رسولی وو
پـه سـبا مـې لـه زنـدان  د پیpې. اویستل شول او د خالصون الره ورته برابره شوه را

Uخه راوتيل Uو مجاهدین د کندهار د مجاهدینو په یـوه مرکـز کـې ولیـدل چـې د 
دلته د نوموړي خربې او د . محمد ادریس په نوم له یوه مجاهد رسه مې مرکه وک�ه

پیpې په اړه جالب معلومـات  سرت:و لیدلی حال دررسه رشیکوم چې د دې تاریخې
  . لري

کلن محمد ادریس چې د کندهار  ـار اوسـیدونکی دی او لـه Uـو کلونـو  ۲۳
راهیسې یې د اسالمي امارت تر رسپرستZ الندې د کندهار  ار په  ـاري چریکـي 

له اوس Uخه اووه میاشتې وړانـدې د د ـمن لـه ، عملیاتو کې دنده تررسه ک�ې ده
نومـوړی وایـي . ل شو او د کندهار زندان تـه ولیـ�ل شـوخواپه کندهار ار کې ونیو 

چې تراوسه یې محاکمه نه وه شوې او د نیولو له مهاله بیا تراوسه د کندهار د لـوی 
نومــوړی د ، تنـو نــورو مجاهـدینو رسه اوسـیده ۱۵محـبس پـه نهـم اطــاق کـې لـه 

چـې ، کندهارله زندانه د راخالصو شویو سل�ونو بندیانو په جمله کې دوهـم کـس وه
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چـې دغـه ، له ایستل شوي تونل Uخه ووت او ه]غه معلوم کورته یي �ـان ورسـاوه
 . نوموړي خپله نوره کیسه داسې راته تېره ک�ه. تونل ترې وهل شوی و

  

چې سیايس بالک په منh کې یوجال آزاد ، د کندهار زندان جوړ ت داسې دی
نو دلتـه یـوازې د ، ي�ای یا صحن لري د $ولو کو$و دروازې همدې �ای ته راپرې د

دې بالک عمومي دروازه ت�لې وي او د بالک دننه د اطاقو دروازې همیشـه خالصـې 
دغـه رقـم ، چې له همدې امله بندیان د یوه او بل اطاق ته آزادانـه ورتـالی يش، وي

  . ملان�ه ته هم $ول رایو�ای کی�ي

ری چـې وروسـته د تونـل سـو ( د دوشنبې په شپه د زندان په همدې اطاق کې
زموږ بندي مجاهدینو مل�رو نورو مل�رو ته میلمسـتیا کـ�ې وه او لـه ) ورته راووت

د همدې بـالک ، دې میلمستیا ته، $ولو اطاقو یې یویو یا دوه کسان میل]نه ک�ي وو
زمـوږ د اطـاق پـه ، هم رابلل شـوی و) چې یو بندي مولوي صاحب و( د مسجد امام

ورغلـو ډوډۍ وخـوړل شـوه او وروسـته  نـو مـوږ ډوډی تـه، Cایند:ي زه ورغلی وم
له ل� نصـیحت وروسـته مولـوي صـاحب حـارض ، مولوي صاحب خربې رشوع ک�ې

، چې تردې مهاله مل�ري ترې خرب نه ول، مل�ري د خالصیدو له پالن Uخه خرب ک�ل
هغه په خربو کې په همدې کو$ه کې ناسـتو مل�روتـه وویـل چـې نـن شـپه زمـوږ د 

هـر Uـوک : ده وویل. نو ه دا ده چې ورته اماده یو، خالصون عملیات تررسه کی�ي
چې سبا تر غرمې پورې به لوم�ی کوشش کوي چـې تیلفـون ، چې ووتل اصول دا دي

بیا که په تیلفون خـربه کـوي هـم دا بـه نـه وایـي چـې مـوږ داسـې ، خالص نه ک�ي
له دې خربو وروسته هغه ناستو مل�رو تـه وویـل چـې $ـول پـه پـوره . راخالص شوو

، تر Uو الله تعالی دا پرو:رام کامیـاب کـ�ي، ص د الله تعالی ذکر رشوع ک�ياخال 
تقریبا نیم ساعت بـه $ـول مل�ـري پـه همـدې اذکـارو ، $ولو اذکار پیل ک�ل بیا موږ
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د کو$ې په یوه برخـه ، وروسته هغو مل�رو چې له دې پالن Uخه خرب وو، مشغول وو
وروسته له الندې خوا Uخـه  ل�، کې توشکې او فرش ایسته ک�ل او غولی یې لغ� ک�

او ل� شېبه بعد موږ ورته کتل چې الندې مل�رو لـه همـدې ، همدا �ای راو$کول شو
، او په زور ورکولو رسه یې د کو$ې سیم�ي فرش راپورته کـ�، الندې ک�) جيک( �ایه

نو د جیک د زور د رسـیدلو لپـاره یـې Uـو محکمـې ، Uرن�ه چې دا �ای ډېر ژور و
او بیا یې زور ، همدا پایې به یې د جیک په رس کیpودلې، ړې ک�ې وېپایې ورته جو 

ترUو یې پـه سـیم�ي غـويل کـې  ـه ، دوی دری واره یې بیا هم جیک ورک�، ورکاوه
  . آزاده خوله پرې ک�ه

، Uومیله توپانچې، له دې وروسته الندې مل�رو خپلو پاسنیو ارتباطي مل�رو ته
په بکـس کـې مـا یـوه د �مکنـي $یلفـون ، ک� او یو بکس راپورته، برچې او خنجران

په دې مهـال . ولیدل او �یني نور شیان هم وو چې ماسهي نه ک�ل) غوږی( دست�اه
چې یوه یې دا شیان راک�ل او ، چې ما الندې تونل ته وکتل دوه مجاهدین مې ولیدل

ار دلته نو د بندیانو د ایستلو کـ، وروسته دواړو واپس له تونل Uخه بلې خواته ووتل
دوی د تیلفون یومزی چـې ، په زندان کې همغو Uوتنو معلومو کسانو ته وسپارل شو

د تیلفون له غوږي رسه وصل ک� او پـه دې ، د تونل له بل رس Uخه یي راتیر ک�ی وه
  . طریقه د تونل د دواړو خواوو ترمنh ارتباط قائم شو

ې رسه له دې وروسته ارتبـاطي کسـانو پـه خپلـو من�ـو کـې توپـانچې او برچـ
Uرن�ـه چـې ، وویشلې او Uوتنه خپل نور اعت]دي مل�ري یي هم وررسه مل�ري ک�ل

دغـه رقـم پـه �ینـو ، له موږ رسه په دې بالک کې یوه دوه اطاقه جنـایي قیـدیان وه
ــويل وو ــه رارسه اچ ــه نام ــدیانو پ ــم د بن ــان ه ــل جاسوس ــت خپ ــې حکوم ــو ک ، کو$

نوپه دې وسـلو او ، املغال کاوهنومجاهدینو ویل که هغو Uه جنجال جوړاوه یا یي غ
دغـه رقـم دوی ویـل چـې دا بیخـي یـو لـه انتظـاره لـرې . چ�و به یي له من�ه وړي
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کیدای يش �یني مجاهد مل�ري به بـاور وربانـدي نـه کـوي او نـه بـه ، پرو:رام ده
دغه وخت نو همدې ارتبـاطي ، چې په دې صورت کې به په زور ایستل کی�ي، و�ي

ته تونل ته له  کته کیدو مخکې وویل چې کلـه لـه تونـل  مل�رو موږ حارضو کسانو
هغوی له تاسو اضـافه ، Uخه بل رسته و�ئ هلته زموږ نور مل�ري مجاهدین والړ دي

دغه راز تاسې خـربو او تللـو تـه نـه پریـ�دي نـو ، تیلفونان او نورشیان اخيل، پیسې
موږ ، ه به منئتاسې به له هغو مل�رو رسه جنجال نه کوئ اوهرUه چې درته وایي هغ

نوپه دې وخت کې د ناستو کسانوله جملې لوم�ی یو بل مل�ری . ورته وویل سمه ده
خو یـو مـخ هـم آزاد ، تونل آزاد وه، تونل ته ورکوز شو او دوهم زه پسې ور کته شوم

خوتونـل ، یعني په $ی�ه مال او خاپوړو س�ی  ـه هوسـا پـه کـې تلـالی شـوای، نه وه
په لسو پن�لسو مرتو کې یې یوه بتZ ل�ولې وه ، �ی وهمجاهدینو ډېر عجیبه جوړ ک

دغه رقم د هوا لپاره مجاهدینو د تونل له یـوه رسه ، چې له امله یي تونل بیخي ر»اوه
د تونـل پـه بهـر� رسکـې یـي ، تر بله پورې تقریبا شپ� انچه غ¶ پایپ تیر ک�ی وه

په مختلفو  دننه یېبیا ، چې هغه په دې پایپ کې هوا پمپوله، یوماشین چالو ک�ی و
چې له همدې امله تونل هی± ، �ایونوکې په همدې غ�یديل پایپ کې سوري ک�ي و

  . نفس تن�ي نه درلوده

چې یو خو د تیلفون و او بل نه پـوهی�م ، په تونل کې دوه لینه هم تیر شوي وه 
دقیقې مزل وک� ترUو بل  ۱۵نو موږ په تونل کې تقریبا ، د برق و که د Uه يش لین و

له مانه یوکس مخکې و او تر شا مې نور هم ډېر کسان په تونـل کـې ، رسته ورسیدو
دلته چې د تونل خولې ته راورسیدو نو دلته هم تقریبا لس پن�لس تنـه . راروان ول

دوی له تونله راوتـونکي $ـول کسـان سـخت تـاليش ، مجاهدین له وسلو رسه والړ وو
دغه رقم که به لـه چـا رسه ، خیستله هر کس Uخه یي $یلفون او سیمکارت ا، کول

دوی ، نوله درې زره روپZ زیاتې پیسـې یـي هـم چاتـه نـه ورپریpـودلې، پیسې وې
همدلته یوUادر نیولی وه او له دری زره اضافه روپZ یـې لـه $ولـو کسـانو اخیسـتې 
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داد دې لپاره که به له کومو نورو بنـدیانو رسه پیسـې ، اوهغه Uادره ته یي غور�ولې
نـو دوی لـه همـدې ، یا به لـه درې زره نـه کمـې پیسـې وررسه وررسه وېاو ، نه وې

چې دا د $ولـو مل�ـرو د چلpـت او پیسـه ، Uادره Uخه دری زره روپZ ورپوره کولې
  . دار کیدلو لپاره یو ډېره  ه الره وه

، نو دلته چې راووتلو په دې کسانو کې Uو نفره یې زما شـناخته مجاهـدین وو 
دلته پـه دې رسای کـې پن�ـه شـپ� ، کې وررسه مل�ری ک�م هغو زه هم په خپل کار

نو موږ ته مل�رو هدایت وک� چې کوم کسان لـه تونلـه ، لوی د سپارلZ مو$ر والړ وو
له تاليش وروسته یي مو$رو ته پورته کوئ او ورته وایئ چې خربې او غـ� بـه ، راو�ي

رسای تـه بیخـې  �که دلته د زندان یو برج دې، نه کوي یوازې دي خفیه اذکاروایي
نوپـه دې طریقـه ، او دوی ویل چې که شور وک�ئ د عسکرو راپـام کیـ�ي، ن�دې وه

کوم مو$ر به چـې ډک شـو پـه ، بندیان له تونل نه راوتل او موږ په مو$رو کې کینول
نوبیـا ، وروسته چې $ول کسان راووتل مطلب راپوره شول، هغه به مو $اټ راکش ک�

ېر �ای نشته �یني مل�ري چې پـه همـدې منطقـه مل�رو وویل چې په مو$رو کې ډ
نـو د دې رسای ، چې د محله جات په خـوا پیـاده والړ يش، کې  ه بلد دي  ه داده

نو د رسای شاخوا چې د محله جات پـه خـوا ، مخ خوا خو د محبس په خوا خالصه وه
وروسـته هغـه Uوکسـه مل�ـري ، د رسای دغه دیوال مو سوری کـ�، خالصه عالقه ده

هغه له همـدې سـوري نـه ووتـل او پیـاده د ، تل یي محله جات ته والړ يشچې غو 
مـوږ مشـوره رسه ، زه او Uلور مل�ري مې نـور چـې د  ـار و، محله جات په خوا الړل

 ه دا ده چې موږ د  ار پـه خواپـه ، وک�ه چې دا مو$ر به خدایزده کومې خوا ته �ي
، مو$ر هم له رسای نـه ووتـلپه همدې وخت کې دغه له بندیانو ډک ، خپله والړ شو

د رسک پـه غـاړه مـو لـ� ، موږ پن�ه مل�ري ل� وروسته همدې عام رسک تـه راووتـو
مـو$ر تـه مـو ، انتظار وک� ل� وروسته یو $کيس مو$ر راغی چې د  ار په خـوا روان و

د  ار ، دغه وخت د سهار تقریبا Uلور بجې وې، الس ورک� او $ول په کې سپاره شوو
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او اشـاره یـې ، په ډن� چوک باندې پولیسو مو$ر ته بتـZ را ر»ـا کـ�ه خواته چې راتلو
م�ر نور غـرض ، دغه رقم په مددچوک یې هم مو$ر ته بتZ را ر»ا ک�ه، وک�ه چې �ئ

  . نو بیا په دې طریقه  ار ته راغلو او الله تعالی مو نجات په نصیب ک�، یي نه وک�

محبس کې خو یو همـدا د  یوه خربه چې باید ویي ک�م دا ده چې د کندهار په
وررسه نـ�دې ، چې تقریبا $ول بندیان یې مجاهـدین وو، سیايس بندیانو محبس دی

په دې توقیف خانه کې هم زموږ د ، د توقیف خانې په نامه یو بل جال بالک هم شته
د دې تونل کینـدونکو مجاهـدینو د توقیـف ، یوه کو$ه وه) مجاهدو بندیانو( مل�رو

چې پـه دې طریقـه ، م له همدغه تونله یوجال تونل ورایستلی وخانې هغې کو$ې ته ه
لله الحمد له توقیف خانې Uخه هم لـس پـن�لس تنـه مجاهـدین مل�ـري راخـالص 

  . شول

تـر ، په  ار کې چې د ور�ې زه :ر�ید� او یا مې له سیمې نه معلومات کـاوه
تـه پـه �کـه تـر دې وخ، اتو بجو پورې عسکر نه وو خرب چې بنـدیان تpـتیديل دي

Uن�ـه ، له اتو بجو وروسته د دوی من�ې رشوع شـوې، منطقه کې هی± تاليش نه وه
چـې عسـکرو مــوږ پـه ورځ کــې دوه �لـې شــمیرلو یـو �ــل سـهار اتــه بجـې او بیــا 

نو بـه ، نو زما په :ومان په اته بجې چې دوی سیايس بالک ته ورغيل دي، ماسپpین
  . یي کو Ì رشوع ک� یي لیديل وي چې بندیان نشته او له هغه وروسته

ماچې هلته معلومات وک� په سیايس بالک کې یو تن مجاهد بندي هم نـه دی 
هغه لیونیان ، چې په هغه کې لیونیان بندیان وه، یوازې هلته یوه کو$ه وه، پاته شوی
تـر ، نور دسختو مریضانو او زخمیانو په شمول $و ل بندیان راویستل شول، پاته شول

په تونل کې د مزلـه پـه ، دي چې په پpو کې یې سیخونه لرلدې چې یو تن زخمي بن
م�ر مل�رو د بې هو ـي پـه حالـت کـې لـه تونـل ، وخت له ډېره درده بې هو ه شو

  . Uخه راویوست او په مو$ر کې یې انتقال ک�
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٤١٨ 

  

  !د أحـــرار چيــــغې

  ... د هیواد په غرو کې وآزان�ه 

  م۲۰۱۰ډسمرب/ /۹

که ر تیا ووایم کله هم د یوې لیکنـې پـه اړه ، �منه پوهی�م له کومه یې پیل ک
او تـر ، کمپیوتر ته ناست یـم، دومره تر احساساتو او هیجان الندې نه یم واقع شوی

چې همدا تېر ما ام مې له یـوه مل�ـري ، UنR مې رسپه رس درې کتابونه پراته دي
  : تر السه ک�ي خداې دې خیر ورک�ي

  ! !دا السنیوی به یې تر ډېره یادومه 

  ؟؟ کتابونه د چا دي 

دې چې زه یې د هغه افسـانوي !! کتابونه د هغه چــــــــــــا، که ر تیا ووایم
داسې مین چـې یـوه ورځ یـې یـاد پـه ، لیو� شهزاده په چم په نالیديل مخ مین وم

خپـل $ـول تکلـف او ، پـه داسـې حـال کـې چـې د وړې دورې طالـب وم، مخه ک�م
تـه مـې ) شهید محمدسعید ملن�یار( د هغه مرش ورورتصنعي تقوا مې هیره ک�ه او 

  : دا بېباکه مرصۍ په اړول شوې بDه مسیج ک�ه چې

  �ېــــر:و �ارکـــمایې د ورور له ست

  ده به د ورور سرت:و ته ډېر کتيل وینه

چې د دې نالیديل مخ ارمـان چـې مـا Uـومره پـه آب او ، خو د تقدیر پیرزو وه
آه . همدومره پـه ناترسـZ نـامراده شـو، کې ساتلی و تاب د خپل بې تابه زړه په تاخ

هغه Uوک همداسې نالیدلی الړ چې د خدای په دې دومـره وېـ�ه دنیـا کـې ! خدایه



    خاطرې او تأثرات                                                د قلم له سنګره

 

  

 

٤١٩ 

او له غرېو نیويل زړه والړیدونکي سوز یې ، لقب پرې لوریدلی و) اي�یال( مې د خپل
  . په کوچنیوايل ال زما په زړه تغمې پرې ایpې وې

زه ماشوم وم او د پکتیـا د :ردیـز پـه ، ملریز کیسه ده ۷۶ -۱۳۷۵دا تقریبا د 
د مدرسې ادارې تـه بـه کلـه د رشیعـت اوونیـزه ، یوه دارالحفاظ کې مې حفظ کاوه

او په غال غال به مې مطالعـه ، چې د استادانو له کتنې وروسته به ما راپ�ه ک�ه، راتله
:ونـه طالـب هغه وخت چې د ج¦ال مالک په دسیسه کـې پـه شـ]ل کـې زر ، کوله

پـه همـدې ، د دې اونیزې مطالب خورا دردوونکي وه، العل]ن په شهادت ورسیدل
سـپینه پ�ـ�ۍ چـې ( چـې عنـوان یـې و، ور�و کې په مجله کې یو مطلـب راغلـی و

د ، لیکنـې چـې د رشیعـت دوهـم مـخ $ـول نیـولی و) دادومره خواره نه ده، ورانوې
یکنـې د رشیعـت د نـورو دې ل، مالمحمدحسین مستسعد پـه قلـم لیکـل شـوې وه

داسې  کاریده چې له یو ډېـر دردمـن زړه ، مطالبو په پرتله یو �ان��ی کیف درلود
دا لیکنـه مـې پـه بیـا بیـا ولوسـته چـې تنـده مـې نـه پـرې . Uخه راپورته شوې وي

له ه]غه ور�ې مې مال محمدحسین مستسعد د یوه دردمن او سـپی�يل ، خ�وبیده
کله ناکلـه مـې ، د وخت ارابه په چورلیدو وه، ی وموندلیکوال په تو:ه په زړه کې �ا

تر دې چې یـو ، په مجلو او خپرونو کې د مستسعد صیب په لیکنو سرت:ې خوږېدې
چـې د ، �ل مې یې غ� هم هغه مهال د کابل لـه رشیعـت غـ� رادیـو Uخـه واوریـد

لـه . امارت د وروستي جشن په مهال یې د عالیقدر امیر املـؤمنین پیغـام ولوسـت
ریکایي یرغله وروسته قبایيل سیمې ته د دینې زدک�و په موخـه راغلـم چـې دلتـه ام

نامه یوه مجله ولیـده چـې لـه همکـارانو یـې یـو هـم ) عزم( مې له یوه مل�ري رسه د
، د مجلې مطالب بیا هم زما ه]غه احساس راتاند ک�، مالمحمد حسین مستسعد و

ه خوانZ په کتابخـانو کـې د دې او پیpور ته په هر �ل تR رسه به مې یو �ل د قص
وروسته مستسعد صاحب د توکل په نوم مجله را وایسته چې د . مجلې پو تنه کوله

د دې . ه]غه وخت له حاالتو رسه سم خورا دلچسپ او معیاري مطالب یې درلودل
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مجلو لیکنې په مستعارو نومونو خپریدلې خو ما په ډېره اسانZ په کې د مستسـعد 
له دې مهاله ، چې یو �ان��ی سوز او :داز یې درلود، ستلی شوایصیب لیکنې را ای

Uه موده وروسته په داسې حال چې د نوموړي د شخصیت او فن په اړه زما عالقه او 
یوه ورځ مې چې د هیواد په یوه غرنـZ سـیمه کـې ، مینه الپه خپل حال ت�ې پاته وه

ه مې دا خرب واورید چـې د آزادۍ د بدمرغې رادیو ن، خپله جیبي رادیو رو انه ک�ه
د طالبانو د وخت د علومو د اکاډمZ رسپرست مالمحمد حسین مستسعد د زابـل 

  !! په شملزو کې په شهادت رسیدلی

یو Uـو سـاړه ، دې دردناک خرب ته هغه مهال زما غرب:ون خورا بی�نی او کوتا و
ې اوس Uه شیبه د پpتیو د قفس دننه ناراموونکی درد او یو لن�کی نظـم چـ، آهونه

  . رانه نادرکه شوی دی خو د رس ک�ۍ مې یي یاد دي

  اې د حســین غونــدې پــه رسه Uــادره کــې 
  ! تــــر خپلــــه خدایــــه رســــیدلیه یــــاره

  نــاز بــه مــې اخلــې پــه ســالم دې ملــان�م 
ـــــاره ـــــه ی ـــــه خوبولی ـــــ�ه راپورت   ! رسک

  .... او

چې هر دروند غم په لوم�یو کې سـپک  ـکاري او هغـه ، خو وروسته پوه شوم
زه پـه ، په کې فکر وهلو او تحلیلولـو تـه یـې خـالص يش �وروي چې ل� وخت س�ی

یقین دا ویالی شم چې د نالیديل شهید مستسعد غم زه د خپلـو $ولـو هغـو مل�ـرو 
مدرسې او بیا جهاد مل�ري مو پاته شوي وه د هجـران ، کتابونو، سیپارو، چې د لوبو

  . په پرتله ډېر ک�ولی او �ورولی یم

خو د نوموړي له اشعارو او لیکنـو Uخـه مـې د ، و لیدلی ما شهیدمستسعد نه
عقیدوي متانت او بـاطني درد او کـرب پـه بشـپ�ه ، نوموړي د شخصیت سپی�لتیا
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په �ان��ي ډول په توکل او عزم مجلو کـې د نومـوړي سـیايس ، تو:ه درک ک�ي وو
:ـه لیکنو د هغه مهال په ابتدایي امتحا� رشایطو کې پرهـرژيل زړونـه پـه وړیـا تو 

د نوموړي د هغه مهال انتقـادي نـ� چـې اوس هـم زه مطالعـه . پ�Z کوالی شوای
هغه مهال چـې د صـلیبي . کوم نو د رومانتیک داستان غوندې مې وررسه الهو ک�ي

نفيسـ ( قیامت په رانازلیدو رسه هر Uوک د �ان غم اخیستي و او د هر چـا یـوازې
زم او متانت رس په تيل کیpـود شهید مستسعد په پوره ع، ته خوله جوړیدله) نفيس

نوموړي په خپلـو لیکنـو . او د د من په وړاندې یې د قلمي مبارزې بنس¶ وکینده
کې د داسې رشایطو په اړه د قرآن او نبوي احادیثو روح بpونکي مضامین رابرسـیره 
ک�ل او د خپل ن� او شعر په اورنZ ژبه یې د نهیلو افغانانو پـه سـ�و ه�ونـه کـې د 

چـور :ـ� و ) ډالرو( هغه مهال چې د صلیبي دجال په مرداریو. به پو ک�لهای]ن جذ
او زموږ د پخوا� مقاومـت د قلموالـو پـه شـمول ډیـری د درنـو نومونـو پوهـانو او 

شهید مستسعد یې پـه دفـاع او $کولـو کـې خپـل د قلـم ، لیکوالو پرې $ون�ې وهلې
او توکل په هره :Dـه کـې بـه زما په یاد دي چې د عزم ، نشرت خورا په می�انه وچالوه

او پـه سـپینه  یې یو د صلیب په آخور جایبند اجرÁ لیکوال د سپو ترکيل تېر کـ�ی
هغــه وخــت ډېــرو ژبــورو ډالرخــورو د . ورځ بــه یــې ســتوري پــرې :ــDيل وه

شهیدمستسعد درانه قلمي وارونه وزغمل چې د �واب لپاره یـې د درسـتو پـه ژبـو 
  . الړې وچې وې

غه مهال ډېرې لیکنې د احرار شملزي په نامـه کـولې د شهید مستسعد چې ه
هغـه وخـت د یـوې  ـ�ينه ، ن� غوندې یې شعر هم خورا اورنZ او غرېو نیـولی وه

خـو د ، په �واب کې ډېرو شـاعرانو خپلـه فنکـاري وآزمېیلـه) مریم نارصي( شاعرې
نوموړې د پیغور آمیز شعر �واب مستسعدصیب په دې غزل رسه د بل هـر چـا پـه 

  : یت په  ه تو:ه وک� چېنس
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 Áدعـــا د پلـــو ســـتامې د پ�ـــ�ۍ ولونـــه خونـــدي ســـا  
ـــورې ـــ�ه خ ـــه ژړې ـــاÁ ! م ـــي س ـــاوره زمل ـــم دا خ   اله

  
ـــومه  ـــان ش ـــدې قرب ـــپیلني غون ـــه س ـــه اور ت   ودریدم
 Áډار د غلـــیم زړه کـــې الهـــم زمـــا د تـــن لـــو:ي ســـا  

  
  رشنR د زولنـو مـې شـته بن�ـ�و تـه ال وخـت ډېـر پـاتې 

ـــ ـــې ال ه ـــا ک ـــه کیوب ـــه پ ـــاÁ هلت ـــالبي س ـــرم ط   م ب
  

  دا د احــرار هــوډ دی چــې حریــت بــه پــه خپــل رس :�ــي 
 Áدلتــه $ــول زملــي د �ــان پــه وینــو خپلــواکي ســا  

  

نومـوړي زمـوږ د زیـاتره شـاعرانو غونـدې یـوازې ، ر تیاهم دا د احرار هوډ و
هوایي الپه نه وه توغولې بلکې لکه Uرن�ه یې چې ویيل وههمداسې یې د حریـت پـه 

  !! ه ککرۍ قربان ک�هډغره کې خپل

  این سعادت به زور بازو نیست

  ندهــــدای بخشـــتا نبخشد خ

د  اغيل مستسعد یوه بل �ان��تیا چې تراوسه ما حس ک�ې د نومـوړي عامـه 
دا زه د نوموړي یوه �ان��تیا بو� چې د هیواد په مختلفـو . محبوبیت او قبولیت و

، یـې پیژانـد د نومـوړي د تقـواسیمو کې مې د مختلفو قرشونو لـه خلکـو چـې دی 
د همدې معلوماتو له ، او علمي ک]ل صفت اوریدلی، ای]� جرأت، اخالص، للهیت

مخې ویل کی�ي چې نوموړی د یوه ژور علمي او فکـري اسـتعداد لـه درلودلـو رسه 
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دغـه راز د ، رسه له خدایه یو تروروسـتZ کچـې ویریـدونکی او زاهـد انسـان هـم و
ي له وصف رسه یې د حق :ویي اورنی او رسشـار اسـتعداد خامويش او :وشه نشین

له توپا� قلم رسه یې د ننR په میدان کې د ودریدو او لـه مر:ـي رسه د ، هم درلود
که له یوې خوا یې د خدای په د ـمنانو او ، سرت:و جن�ولو ه¦ هم له چانه کم نه و

ری و چې په کـوچنZ اجرÁ قلموالو باندې زړه نه س�یده له بلې خوا یې زړه داسې ن
  . خربه هم ورته غرېو دریده او او کې یې �Uولې

چـې د نومـوړي ، دابه  ایي زما په شـمول د نومـوړي د مینـه والـو بخـت وي
اشعار او لیکنې له چاپيدو رسه همیشنZ کی�ي او له مون� رسه د نوموړي د تلپـاتې 

رو»ـو لـه خـوا د همداوس د نوموړي شـهید د درنـو و ، یاد:ارونو په تو:ه پاته کی�ي
  :  اغيل مالمحمد حسین مستسعد درې کتابونه

  مخونو کې د مقالو$ول�ه  ۱۸۴په ) دسن�رطالبه مبارکZ ته به در�م(: ۱

  مخونو کې د شعرونو $ول�ه  ۱۶۸په ) شپیلZ مې مه ماتوئ(: ۲

د اروا ـاد عالمـه رشـاد شـعري اثـر د ) د تودو وینو ح]م افغانستان شو(: ۳
  اتونې رسه مستسعد صیب له زی

د . تازه د چاپ په :ا»ه پسولل شوي او د مینه والـو ترالسـونو رسـیدونکي دي
مستسعد صیب دا درې آثار چې تراوسه مې یوازې رسرسي کتيل د نومـوړي د $ولـو 

د نومـوړي دا ، لیکنو غوندې له ه]غه �ان��ی کیف او افادیـت Uخـه بـرخمن دي
د مو صلیبي یرغـل تـازه دمـی و نـو لیکنې زیاتره هغه وخت لیکل شوې چې په هیوا

دا کتابونـه چـې تـر . �که پـه خـورا اغیـزمن او دردوونکـي انـداز کpـل شـوې دي
خـو پـه روان جهـادي ، لوستونکو رسیدونکي دي په اړه یـې نورUـه ویـل نـه غـواړم

د  اغيل مستسـعد ورو»وتـه د دې سـرت ، مطبوعاÁ بهیر یې یوه سرته زیاتونه بو�
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٤٢٤ 

ه خدای تعالی نه ورته مزید توفیق غواړم چې د نوموړي شهید کار مبارکي وایم او ل
د یتی]نو د  ې پالنې تر UنR د نوموړي آثـارهم وپـايل او وخـت پـه وخـت یـې د 

  . چاپ په :ا»ه وپسويل

 دا چیغـې) مالمحمد حسین مستسـعد( په پای کې دا چې زموږ د شهیداحرار 
سو رسی�ي چې لـه نیکمرغـه پـه داسې مهال د هیواد والو ترال) تازه چاپ شوي آثار(

کور راختلی د من مو د زوال په :�نR والړ او تیpـتې تـه تیـاري نیيسـ نـو زه هـم 
  : خپل زړه تشوم او په دې حساسو شیبوکې خپله دا کریغه نه سپموم چې

  !د هیواد په غروکې وازان�ه! داحرار چیغې

  غلیم وتېpتې ته چمتو دی اوس روغ رس رانه وړي

  دین په منرت رانه وړي، توره په فرېب ،واک مې په زور

  

  پای
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٤٢٥ 

  

 !اربکیه الس دې مات شه

  ۲۰۱۲نومرب//۲۶

د غـز� د شـل�ر پـه تـاریخي مدرسـه ، له نن Uخه کابو Uوارلس کاله وړاندې
ما ډېرې مدرسـې لیـديل دي ، نوراملدارس الفاروقیه کې مې د قرانکریم حفظ کاوه

رسه چې د بنس¶ ډبره یې ن�دې اتیا دا مد، خو دې مدرسې یو �ان��ی کیف درلود
کاله وړاندې د شوربازار د حرضت نوراملشائخ فضل عمر مجددي پـه الس ایpـودل 

  . د افغانستان د مدارسو په تاریخ کې یو بېل او امتیازي مقام لري، شوي ده

اوس چې د ه]غه مهال په نوراملدارس کې د شـپو تیرولـو خـاطرې راپـه زړه 
سهار به چې په مـال آذان ، لکه کوم خوندور خوب چې وینم نو داسې فکر کوم، کوم

را ویÌ شوې او د اوداسه په موخه به د حوض به خوا روان وې نو د مدرسې د ان�ـ� 
ما ، په ونو کې به مرغیو داسې شور جوړ ک�ی وو چې بل هی± غ� به نه اوریدل کیده

کـه بـه . ریـدلید مرغانو داسې خوږ او موزون غاملغال بل �ای کلـه هـم نـه دی او 
پـه امامـت بـه ) مرحوم قاري عبدالفتاح( مسجد ته ورغلې نو د سپین قاري صاحب

قاري عبدالفتاح د غز� د اسپندې هغه سپین روبی قـاري چـې لـه ، ج]عت والړ و
دې مدرسې Uه په عمـر دوه لسـیزې مرشـ وو او د مـرګ تـر ور�ـې یـې د همـدې 

  . امامت وپاله) نوراملساجد( مدرسې دجومات

پـه تپـه ، اري عبدالفتاح به طوال املفصل سورتونه د سهار په ملان�ه کې ویلق
تیاره به یې ج]عت وداروه او تر هغو به یې تالوت کـاوه چـې ر»ـا بـه شـوه او دواړه 

  . مساجد به له طالبانو ډک شول
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د ور�ې به په مسجد کې د قرانکریم د حفظ د شا:ردانو ملکـوÁ ان�ـازې وې 
ماسپpین به د مدرسـې پـه ان�ـ� او شـاوخوا ، ه درسونه روان وواو په صنفونو کې ب

مازدی�ر به یـو بـل هیpـوونکی او لـه ، :ردانونه او مطالعې روانې وې، کې تکرارونه
وايل ، یوه ډله طالبان به د مدرسې په شـاوخوا کـې پـه فو$بـال، و هیجانه ډک منظر

واجه خـتم وظیفـو او Uوک به په مسجد کې په خ، بال یا بله سپورÁ لوبه بوخت وو
وطن بـه یـې ، مراقبو بوخت وو او نورو ډېرو به په د ته کې هاخوا دېخوا قدم واهه

  .  ایسته ک�ی وو

د نوراملدارس د طالبانو په منh کې ما ډېر داسې متقـي او ک]لـداره طالبـان 
د ، ولیدل چې د والیت او روحا� نبوغ عالمې په کـې رو ـانه اولـه ورایـه �لیـدلې

چې په عمر کرش خـو ، جملې یو د غز� د قره باغ د باران کال عبدالرؤف و هغوی له
 ـه صـورت او ، عبدالرؤف په  ه غـ�. د تصوف خورا اوږده مدارج یې طی ک�ي وو

 ه سیرت رسبیره یو الیق طالب هم و چې په دې کال د شپ�م صـنف پـه اول Cـره 
ما لید نو د دیـن او  عايل صفات او استعداد چې، د عبدالرؤف کرش عمر. مشهور و

خو Uه خرب چې داسې او تون به را�ي چې ، وطن د راتلونکې سرته رسمایه مې باله
عبدالرؤف له تیرو شپ�و کلونو ، زموږ ډېر درنې رسمایې به په بې توبیره تو:ه رژوي

او دری کالـه وړانـدې یـې د کـرزي ، راهیسې د پل چرخي په زندان کـې بنـدي دی
خـو د خـدای ، برید له امله دواړه سرت:ې هم له السه ورک�ېرژیم د پولیسو د :ازي 

تعالی دا نازولی او پرهیز:ار بنده په داسې حال کې چې دواړه سرت:ې یې لـه السـه 
نــو �کــه ، ورکــ�ې ال هــم د برشــ د مــدعیانو پــه محکمــه کــې د بpــنې وړ نــه دی

  . ترنامعلومې نی�ه زندان ته اچول شوی دی

پـه هغـه کـال د یوولسـم صـنف دوهـم Cـره  د نوراملدارس یو بل طالب چې
رین�ـ�ۍ ږیـره اوږدې DUـې او غلـی ، مـال اسـحاق د انـدړو اوسـیدونکی و، یادیده
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د مال اسحاق پـه اړه مـې بیـا واوریـدل چـې د ، طبیعت مې یې اوس هم نه دی هېر
  . امریکایي یرغل په لوم�یو کلونو کې یې د شهادت جام نوش جان ک�

فراق د دې کر و لیکلو ته اړ ایسـتم مالذبـیح اللـه خو یو بل طالب چې زه یې 
د ما ام له ملان�ه وروسته به چـې مـوږ د نوراملـدارس پـه مسـجد کـې د ، و زهیر

نو یو طالب چـې اکـ�ه وخـت ، قرانکریم د حفظ په نیت قران کریمونه راواخیستل
ه بـه وروسـت، به یې توره پ��ۍ ت�لې وه تر ډېره به د ملان�ه په �ای مراقبه ناست و

، د رو انه تندي خولې به د مسجد د برق ر»ا تـه و�لېـدې، یې له رسه پ�و ایسته ک�
مـال ذبـیح اللـه چـې همـدا یـې د ، او په آهسته :امونو به د دروازې به خوا روان شو

نه یوازې یـې علمـي نبـوغ او ، فراغت کال و په خپل صنف دولسم کې دوهم Cره و
لـه وچـو هـ�وکو ، اطني ک]ل یې هـم درلـودذکاوت درلود بلکې د سیرت  کال او ب

مال امان ( زموږ د اطاق یو طالب، جوړ دا خوش اخالقه طالب به زموږ اطاق ډېر راته
د ده خوږ مجلس او ، د نوموړي خوږ مل�ری و) الله د یوولسم صنف صنف اول Cره

د مال ذبیح الله د غز� د اندړو ولسوالZ ، د $ی¶ غ� خربې زما اوس هم په زړه دي
چې الله تعالی پرې د ظاهري او باطني  �یDو باران پـه ، مرکز میري اوسیدونکی و

  . شیبو شیبو ورولی و

درنpـت او تـر ، عجـز،  ایسـته اخـالق، ژور باطني نبوغ، لوړ علمي استعداد
وروستZ کچې تقوی د مال ذبیح الله هغه صفات وو چې نوموړی یې په ډېرو زړونـو 

  . منلی و

 ذبیح الله زهیـر د نوراملـدارس مدرسـې Uخـه د دولسـم په هغه ورځ چې مال
نومـوړي لـه دې رسه ، صنف د فراغت سند ترالسه کاوه او لویه جلسه رابلل شوې وه

د ، د فراغت چپنه یې اغوستې او پ�ـ�ۍ یـې تـررس وه، چې د فارغینو په کتار کې و
اد مـې پـه د نوموړي شاعرانه او ادo استعد، جلسې د انانس دنده یې هم پرمخ وړه

    خاطرې او تأثرات                                                د قلم له سنګره
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همدې ورځ ولید کله یـې چـې پـه مسـلکي ویانـدۍ او يف البدیهـه شـاعرۍ رسه د 
  . س�یج نظامت دندې ته په زړه پورې رن�یني وربpلې وه

د خدای تعالی په دې ر تني او تقوا داربنده باندې مې وروستی �ل سـرت:ې 
سـتار مال ذبیح الله زهیـر لـه دینـي فنونـو د فراغـت د، په ه]غه ورځ خوږې شوې

چې اوریدل مې  ـه دی ، وروسته مې له لرې لرې د نوموړي پو تنه کوله، تررس ک�
وروستی �ل مې واورېدل چې مال ذبـیح اللـه زهیـر ، او په تعلیم او تعلم بوخت دی

له خپل کيل میري Uخه تللی او د :یرو ولسوالZ د شیلې په کـيل کـې یـې امامـت 
�ې چې ډېر طالبان وررسه دیني کتابونه نیولی او یوه کلیواله مدرسه یې هم جوړه ک

  . وایي

Uو ور�ې وړاندې مې په نن $کی اسیا ویب پا»ه کې ولوستل چې په :یرو کـې 
د شل�ر اربکیانو د مال ذبیح الله په نامه یـو دینـي عـا� لـه خپلـو Uـو طالبـانو رسه 

م�ر نن راته چا وویل چې شهید شوی تن ه]غه مولوي ذبـیح اللـه ، شهید ک�ی دی
  . هیر دیز 

لکه د�مکـې پـه رس ، د دې خربې په اوریدو مې باور وک�ه زړه داسې درد وک�
Uو شیبې د دې سپی�يل طالـب پـه تیـرو ، مې چې تر $ولو سکه قریب چا وژلی وي

یادونو کې ډوب شوم او وروسته مې پو تنه وک�ه چې دا د خدای تعـالی ر ـتینی 
  ؟؟ دوست کومو ظاملانو شهید ک� او په Uه :ناه

نی�ه یـو ډلـه  ۱۸کال د نومرب په  ۲۰۱۲د اوریدو له قراره کیسه داسې وه چې د 
د شل�ر اربکیان د امریکایي $ان�ونو رسه یو�ـای پـه شـپه کـې د :یـرو ولسـوالZ د 

سهار مولوي صاحب ذبیح الله له کوره مسـجد تـه راغلـی ، شیلې کيل ته ورغيل دي
ه چې مولوي ذبیح اللـه د ملان�ـه کل، چې کلیوالو ته د سهار د ملان�ه امامت وک�ي

تکبیر ویلی په داسې حال کې چې د سهار ملونh یې پای ته نـه دی رسـولی یـو ډلـه 
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اربکیان په مسجد ورننوÁ او په مولوي ذبیح الله یې د ملان�ه په مـابین کـې بریـد 
نوموړی یې نیولی السونه یې ورت�يل او له Uو طالبانو او کلیوالـو رسه یـې یـو ، ک�ی
Uن�ه چې له امریکایانو پرته اربکیان په دې سیمه کې ، له �انه رسه بیولی دی�ای 

:وزاره نه يش کوالی نو د امریکایي قواوو له تR رسه اربکیـان هـم لـه سـیمې تلـيل 
له دې پیpې دوه ور�ې وروسته د مولوي ذبیح الله زهیر شهید جسد د شـل�ر . دي

چې السـونه او ، اسې مهال موندل شوید اربکیانو په یوه کيل ابراهیم خیلو کې په د
په مخ او سرت:و په مرمیو ویشتل شوی ، د بدن ه�وکي یې د وهلو له امله مات شوي

  ) انا لله وانا الیه راجعون( او په سخته o دردۍ په شهادت رسول شوی دی

 تاسو به هغه حدیث قديس اوریـدلی وي چـې اللـه تعـالی فرمـایي! لوستونکو
نـو ، Uوک چې زما له ويل رسه د مني وکـ�ي) (قد آذنته بالحربمن عادا يل ولیا ف(

  ) زما لخوا ورته جنR اعالن دی

نه په قوم را:ـ� ، زه قسم درته کوم چې مال ذبیح الله نه په نسب رارشیک دی
دی نه په والیت یا ولسوالZ را:� دی او نه یې په $ول عمر دیوې تسپې دنیوي :�ـه 

په خاطر وایم چې شهید مـال ذبـیح اللـه زهیـر  خو خاص د هغه ذات، رارسیدلې ده
چې د خـدای تعـالی ، یې بند:ي قبوله ک�ې وه او په زړه کې یې وررسه محبت ساته

د دې خـربې د ثبـوت لپـاره دا ، پرته بل Uه نه و) ولی الله( دغه پاک بنده له سوچه
پاکوايل او باطني ، کايف ده چې د نوموړې د ÉUې په لیدلو به الله تعالی دریادیده

  . یې په هر مجلس کوونکي داسې اثر  نده چې په سرت:و به لیدل کیده

یـا $ـول افغانسـتان کـې حـاالت دې تـه ) غـز�( م�ر نن په خاک پاک اولیـاء
ورسیدل چې د خدای تعالی داسې سـپی�يل بنـد:ان تـر $ولـو د اشـد مجـازات او 

  . بوږنوونکي قتل الئق بلل کی�ي
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ې د مولوي ذبیح الله قرآ� سینه چـا پـه مرمیـو زه دلته دا بحث نه راسپ�م چ
خربه دا کـوم چـې چـا ؟؟ غلبېل ک�ه او په دې وحيش جنایت کې مبارش الس دچا و

او د ، حاالت تر دې رسحده ورسول چې د انسان په بDه یو وحيش �نـاور راوالړیـ�ي
  . �مکې د رس په تر $ولو سپی�يل زړه وارونه کوي

ان خلک پیژنم دوی د بـل هـر چـا پـه نسـبت د زه چې د شل�ر یا $ول افغانست
م�ـر نـن چـې پـه ، امام او هر مسل]ن او متدین قـدر او منزلـت  ـه پیـژ�، عا�

مسل]ن او متدین بچی په سپینه ، همدې خاوره کې د همدې سیمې یو تر $ولو پاک
تعـذیبی�ي ، بې له پو تنې وهل کی�ي، ورځ د الهي مناجات له من�ه راپورته کی�ي

ای]نه ډکه سینه یې په مرمیو غلبېل کی�ي او دومره Uوک نشته چـې پو ـتنه او له 
  . آیا دا د تأمل وړ نه ده؟؟؟ چا او په کوم جرم، چې ولې، یې وک�ي

د شهید مال ذبیح الله زهیر په اړه کره معلومات دادي چـې د شـل�ر اربکیـانو 
ام لـه مخـې د اربکیان د امریکایي جـ¦ال پی�ـراییس د پرو:ـر ، په شهادت ورساوه

اربکیان زیاتره هغـه . کابل رژیم لخوا د پخوانیو ج��ه مارانو په مالت� رامن�ته شول
نو �که زما خربې هغو تـه راجـع ، الابايل $وپک]ر دي چې په بحث او خربو نه ارزي

امریکایي یرغل او په $وله کې دکـرزي د اربکـي رژیـم اخالقـي ، چې د اربکیانو، دي
  . قسم د اقسامو یې تنخوا خوري او ورته خدمت کوي مالت� کوي او په یوه

که عاملـان دي او ، که لیکواالن دي که شاعران، دوی که پوهان دي یا ناپوهان
کـه �ـان غـرب پـال بـويل کـه ، که د مدرسې فارغین دي که د پوهنتون، که امیان

بایـد پـه دې پـوه يش چـې د داسـې ور�نیـو ، اسالمپال او یا که بـل هـر Uـوک دي
تاریخي او اخـروي مواخـذې Uخـه کلـه هـم پـه دې �ـان نيشـ ، اتو له دنیاويجنای

  . خالصولی چې دوی په دې ور�نیو جنایاتو کې مبارش الس نه لري
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تـو مـرا ( هـره ورځ د، دغه د مغزو خاوندان چې �ان ته خورا درنې ډبرې ږدي
یـې لـه  په دود یو بل رسه ملان�ي او په $ولنیز حیثیت کـې) مال ب�و مه تو را حاجي

خو بیغمه د اربکي رژیم تنخوا:انې هضـموي ، �انه د پاچا خوسکیان جوړ ک�ي دي
کله به هم د مظلوم ذبیح اللـه ، او د دې ظاملانه رژیم د ماشین دپرزو رول ادا کوي

دوی کـه ، غوندې د زر:ونو افغانانو د وینو له پور Uخه �ـان خـالص نـه کـ�ای يش
وی ملنې زموږ د هـر شـهید پـه وینـو رسې هرUو خپلې ملنې سپینې بويل م�ر د د

زموږ د هریتیم په ک�یکـو او د هرشـهید پـه ، دوی زموږ د هرې کون�ې په �ور، دي
  . شهادت کې الس لري

په پای کې به د اربکي رژیم او صلیبي یرغل $ولو سیده او ناسـیده مالتـ�و تـه 
 تیني دوست پـه ووایم چې تاسو د مال ذبیح الله زهیر غوندې د الله تعالی د یوه ر
داسې لویه :نـاه ، شهادت رسولو رسه په مستقیم یا نامستقیم ډول دومره سرت قتل

چې که الله تعالی ته رجـوع ونـه کـ�ئ او توبـه ونـه ، او دومره ظاملانه جنایت ک�ی
�که الله تعـالی تـه د درسـتې ، باسئ نو د $ولو جهنم ته دغور�یدلو لپاره کايف دی

  . یت نه لري لکه د یوه مظلوم د وینې ناحقه تویولن�ۍ پناه کیدل دومره اهم

که غواړئ چې له ابدي هالکت او دغو ور�نیو مظاملو کـې لـه رشکـت Uخـه 
باید چې له کفارو او اجیرانو رسه یې پریکون وک�ئ او که بیا هـم ، �ان خالص ک�ئ

 نو باخرب چې جنایات او قتلونه به اربکیـان کـوي م�ـر د، په دې اتÍ کې پاته کی�ئ
  . صف د مل�رتیا له امله به تاسو هم په کې کک� او مسؤل یاست
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  هاغه د واورینو درو مسافر، شهید خالد حسن

یـوې ، مـه ۲۷م کـال د اکتـوبر پـه  ۲۰۱۸د ، د تېرې جمعې په ناوختـه ما ـام
امریکایي ډرون الوتکې د پکتیا په زرمت کـې یـو مـو$ر پـه نpـه کـ� او هغـه زملـی 

 چـې لـه اوس نـه اوولـس کالـه وړانـدې د امریکـایي طالب یې پـه کـې شـهید کـ�
عملیاتو په مهال په $پي حالـت کـې د بـې شـمیره امریکـایي Uـار:رو او ) اناکون�ا(

دلتـه دررسه د شـهید خالـد حسـن . Ôبار:رو الوتکو له هجوم Uخه ژوندی وتلی و
:ونـدې زمـوږ د ، هغه کیسه رشیکوم چې له ده مې اوریدلې او بیا یاداشت ک�ې وه

 . ر§ین جهاد د افسانه وزمه حوادثو د یوې وړې Cونې په حیث د تاریخ برخه يشپ

م کال د مارچ په میاشت کې چې د پکتیا غرونـه تـر سـختو  ۲۰۰۱امریکایانو د 
د دې والیت په شاهیکوټ دره کې په هغـو طالبـانو عملیـات پیـل ، واورو الندې وو

د ، هغه وخـت تنکـی �ـوان و مال خالد حسن چې. ک�ل چې دلته یې سن�ر نیولی و
  : هغه خپله کیسه داسې کوي. دې سختې غزا له :�ونوالو Uخه و

 د ج��ې له ور�و یوه ورځ غرمه مهال مال سیف الرحمن منصـور زمـوږ سـن�ر
رسه له . د قاري افتخار په نوم یو سواتی مجاهد هم وررسه و، ته راوخوت) بالل رس(

و Ôبـار لـه املـه د $ولـو مل�ـرو رسونـه دې چې په موږ فشار ډېر او د ډېـر جنـR ا
د ، د مرش روحیه ډېـره پر�ـای وه. خوږیدل خو د مرش په لیدو مو حوصله لوړه شوه

جنR له وضعیت نه رايض و او داسې معلومیده چې په امریکایي تلفاتو یـې زړه یـخ 
  . Uوک به چای تیار ک�ي: غ� یې وک�. شوی وي

کله چـې د :ـاز ډبـې لپـاره ، ه مو راوړېاوب، الړو) یو مجاهد( زه او بهایي جان
بیرتـه راغلـو . خو :از ډبه مو راوایسـته. نو اطاق Ôبار نیم ن�ولی و، اطاق ته ورغلو
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دلته مو د Ôبار او الوتکو تر غرهار الندې د زیکویـک پـه مورچـه کـې لـه ، سن�ر ته
مرشـ تـر ما ـامه همدلتـه لـه . رسه چای نوش ک�) مال سیف الرحمن منصور( مرش

دا ډېر وخت مې خـوب ، ماخس« ناوخته یې وویل چې ډېر بې خوبه یم، ږ رسه ومو
بیا مو الندې یـوه :ـاره کـې د خـوب �ـای ورتـه ؟ ل� آرام �ای نه لرئ، نه دی ک�ی

خـو د شـپې پـه دې �ـای . شپه یې زموږ تر سن�ر ل� الندې :اره کې شوه. آماده ک�
زمـا مل�ـری محمـد ایـوب ، دل:ارې ته ن�دې Ôونه ولوې. Ôبار خورا زور واخیست
. د مرستې لپاره مې Uو اوازونه وک�ل خو چا �واب رانک�. شهید شو او زه $پي شوم

. د :ـارې تـر خـولې ورسـیدم. اخر مې له پاسه په ډېر تکلیف �ان الندې و ـویاوه
قومندان منصور صاحب چې د ن�دې Ôبار له امله راویÌ شوی و په تیـاره کـې یـې 

محمد ایوب شـهید شـو او زه ، زه یم: �واب مې ورک�؟ م یو یېکو ، غ� راباندې وک�
بیا یې له نورو مل�رو رسه رابطه وک�ه او امـر یـې وکـ� چـې زخمیـان د . زخمي شوم

�کـه هلتـه Uـه بهـر� ، ایجنسZ په نوم رشق اړخ ته یوه غـر� مرکـز تـه ورسـوي
  . مجاهدین وو چې وررسه ډاک�ران هم ول

مـوږ یـې د ایجنسـZ پـه . � هم $پي شوی ودغه وخت زما یو بل مل�ری جیال 
دغـه وخـت هغـې . خو هلته هم د عالج وسائل او درمل نـه وو، نوم مرکز ته ورسولو

له قومندان منصور صـاحب رسه مـو رابطـه . خواته هم Ôبار او جنR زیات شوی و
نو ، که روغ یاست پاته شئ اومقاومت وک�ئ او که زخمیان یاست: هغه وویل، وک�ه

  . ته چې �ان ایستلی شئ وو�ئهرې خوا

د واورې لـه ، چې سخت یـخ و، همدلته مو بله شپه هم په داسې حال تېره ک�ه
په سـبا د دوو نـورو . اور ت رسه Ôونه هم اوریدل او د خوراک لپاره هم Uه نه وو

) زه او جـیال�( مل�رو بهایي جان او قاري حبیب په همکارۍ موږ دوه تنه زخمیـان
په داسې حال چـې هـی± الره . د �ن�يل غرونو پر خوا روان شوو جنوب رشق اړخ ته

او لوری نه رامعلومېده د پکتیا والیت د �درا»و دغرونو پـه سلسـلو کـې د نـامعلوم 
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بهـاي ( له ما او جـیال� رسه وسـلې وې او دوه نـور مل�ـري. منزل په خوا رهي شوو
  . بې وسلې وو) جان او قاري حبیب الله

یو شـواروز مـو Uـه ، تR په وخت کمزوري راباندې راتله زما چې زخم ژور و د
خو د واورې خوراک مو هم وروسـته ، یوازینی خوراک مو واوره وه، شی نه و خوړيل

په غرونو او :�ن�ونـو روان ، د بهايي جان بیا پpې وسو�یدې، ستو� را خراب ک�ل
، خواتـه �ـو دا درک هم نه معلومیده چې موږ کومې، وو او سخته واوره هم اوریدله

د مزل په جریان کې داسې وخـت راغـی چـې زه او بهـايي جـان لـه نـور تـU Rخـه 
  . جیال� او قاري حبیب تک�ه وو.، ولوېدو

نو تاسې ولـې لـه �ـان رسه ، هغوی ته مو وویل چې موږ نور مزل نه شو کوالی
کـه مـوږ ، شاید یوه کيل ته �ان وباسـئ، تاسو چې تک�ه یاست در روان شئ، هالکوو

نو حد اقـل تاسـو ، پسې دربه شو او که درنغلو، ندي پاته شوو او سېک را په کې وژو 
  . ته خو به دومره درک معلوم وي چې موږ په دې �ای کې پاته شوي یو

زه او ، په هر حال جیال� او قـاري صـاحب تـه مـو اجـازه ورکـ�ه او دوی الړل 
یـو وخـت ، مو مزل واهـهچې ډېر کرار کرار او په م�ه خوارۍ ، بهایي جان پاته شوو

په غره کې مو د �نغوزیو د $ولوونکو زړه Uپـره یـا Uالـه ، چې ما ام رابریدونکی و
لـوږې او د غرونـو ، سـخت یـخ و، له واورې مو همدې Uالې ته پناه وروړه، پیدا ک�ه

  . مزل مو بدنونه بې سیکه ک�ي وو

یم پـه وخـت د جهادي تعلـ، د یخ د دفع کولو لپاره مو د اور بلولو کو Ì وک�
به موږ ته شهید فدا محمد جواد صاحب همیشه ویل چې �یني رضوري شیان لکـه 

چاقو او داسې �یني نور شـیان همیشـه دررسه :ر�ـوئ چـې یـو ، د اورل�یت کوتی
د . د اورل�یت کـوتی مـې پیـدا کـ�، ما چې خپله چان�ه ول�وله. وخت په کار در�ي

اول مې فکر نـه کـاوه چـې . اته ووUالې په منh او شاوخوا کې Uو غ¶ غ¶ لر:ي پر 
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لر:ي غوړ و او سمدسـتي یـې ، خو چې خلی مې ورته وواهه، په آسانZ به اور واخيل
پـه یـوه ، په اور مو نور لر:ي هم باندې ک�ل او نـ�دې ورتـه کیناسـتو، اور واخیست

شیبه کې تاوده شوو او حتی $وله Uاله داسې توده شوه چـې د بـام واورې یـې ویلـې 
�U بـدن مـو تـود شـو او . تر سـهاره لـه اور رسه ناسـت وو. وبی رشوع شوشوې او

  . داسې تک�ه شوو لکه تازه وینه چې را پکې چلیدلې وي

تر سهاره همدلته و او سهار چې تر پخوا تک�ه شوي وو یو �ل بیا مو مزل پیـل 
د الرې درک ، دهی± انسان پل او نpه نه معلومیـده، په غرونو کرار کرار واو تو، ک�

موږ ه�ه کوله د تللیـو مل�ـرو پـل ، د �مکې مخ $ول سپینو واورو نیولی و، م نه وه
یو وخت چې له یوه اړخـي واو ـتو لـه لـرې مـو د ، خو هی± درک یې نه و، پیدا ک�و

په همـدې :ـ]ن ور روان ، مخامخ غره په ډډه کې د من� په شان الره تر سرت:و شوه
و و مو لیدل چې د انسـانانو پلونـو تیـر کله چې ورن�دې شوو ا، شو خو یقین مو نه و

همدا پلونـه مـو پسـې ، لکه لویه ورکه مو چې مونديل وي، داسې خوشاله شوو، شوي
چـې کلـه یـې پـه ، چې ناUاپه له مخامخ لوري قاري حبیب الله راواو ت، واخیستل

دوی غالبـا . موږ سرت:ې ول�یدې نو له ډېرې خوشالZ یې وژړل او سل�و واخیسـت
دلته مو یو د امن �ـای ، قاري صاحب وویل را�ئ. د ډېره §ه نه درلودهزموږ د ژون

  . پیدا ک�ی دی

نـو دلتـه د رسانـې پـه ، دوی چې له موږ وړاندې دې سیمې ته را رسـیديل وو
له یـوه مخلـص ) چې د مولوي جالل الدین حقا� صاحب اصيل سیمه ده( سیمه کې

و چـې کـه وړانـدې الړ شـئ هغه ورتـه ویـيل . پخوا� مجاهد رسه مخامخ شوي وو
کیدای يش د پاچا خان �دران له کسانو رسه مخ شئ او یا به مو هم هغه امریکـایي 
جاسوسان کشف ک�ي چې امریکایانو پـه دې سـیمه کـې موظـف کـ�ي تـر Uـو لـه 

نو  ه . شاهیکو$ه را او تونکي مجاهدین ونیيس او امریکایانو ته یې په الس ورک�ي
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دوی دا خربه وررسه منلې وه او موږ هم د قـاري . الړ شئ دا ده چې له مارسه کور ته
 . حبیب صاحب په رهن]یي ه]غه کور ته ورغلو

موږ ته یې په کور کې دننـه د ، د کور pU« نهایت مخلص او مسل]ن س�ی و
په همدې غرمه یې چرګ حالل ک� او  ـه  ـوروا یـې برابـره ، اوسیدو �ای برابر ک�

او بل مل�ري سـتو� د ډېـرو واورو خوړلـو لـه املـه  خو د ډوډۍ په وخت زما. ک�ه
ویل یې ، کوربنو لکه چې تجربه درلوده. داسې بند و چې خوراک مو نه شوای کوالی

د ماسپpین له ملان�ه وروسته ویده شوو او تـر ، اول �ان  ه تود او ل� خوب وک�ئ
و ه]غـه کوربنو مازدی�ر بیا دسرتخوان ویـ� کـ� ا، مازدی�ره مو خوندور خوب وک�

  . خو دا وار مو ډېره  ه وخوړله او ایله پر خپل حال شوو، غرمنZ ډوډۍ یې راوړه

موږ ته یې ویل چې بهر ، کوربانه ډېر اخالصمند او خواخوږي خلک معلومیدل
د امریکا جاسوسان هـم ډېـر دي او ، �که خلک اک�ه بدل شوي، مه و�ئ خطر دی

یل که خدای مکـ�ه چیغـه درپسـې دوی و، �یني خلک د طالبانو رسه ضد شوي دي
د کـور ، په دې کور کې مو Uو شپې وکـ�ې. راوو�ي بیا مو موږ هم نه شو خالصولی

خلکو به له بهر دا ویروونکي خربونه هم را رسول چې نن په پال� کنـ�و مجاهـدین 
. یا د امریکا د مل�رو عسکرو لخوا ونیـول شـول، خلکو وسلې ترې یووړې، راواو تل

د کـور . ه په دې هم مجلس کاوه چې لـه دې �ایـه Uرن�ـه وتلـی شـوموږ او دوی ب
�که خلک مو دسـتي پیـژ� او ، خلکو ویل چې له دې �ایه مسلح وتل امکان نه لري

چې خپلې وسلې دلتـه پریـ�دئ او ، نو د وتلو یوه الره شته. :وډا:ي عسکر خربی�ي
هغـه بـه لـه ، اکي ووخو زموږ یو مل�ری ډېر شـک. بیا به مو موږ په یوه طریقه وباسو

تر دې وخته موږ خپلې ، موږ رسه دا خربه نه منله چې وسلې د کور خلکو ته وسپارو
هغه ویل چې که وسلې ورک�و هسې نـه چـې ، وسلې او چان�ې له �ان رسه ساتلې وې

چـې د کابـل لـه سـقوط ، هغه هم �که مالمـت نـه و. حکومت ته مو په الس ورک�ي
حتی په دې طریقه ډېـر خـارجي مجاهـدین پـه  ،وروسته داسې ډېرې پيpې وشوې
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دا کیسې چې هغه وخت موږ تازه اوریدلې وې نو پـه هـر ، امریکایانو خرڅ شوي وو
خو موږ به چې د دې خلکو اخالص لید نو به مو خپل مل�ري ته ویـل . چا شک کیده

خـو . چې دا ډېر مخلص خلک دي که داسې Uه وای بیا به یې موږ ته پناه نه راکولـه
  . همدې خربو کې Uو ور�ې ووتېپه 

یوه ورځ چې په همدې رسه غ�یدو د کور واال وویل چې یو کارکی�ي چې خپلې 
:ردیـز تـر الرې پـورې  –وسلې دلته پری�دئ بیا به مو په تیاره کې مـوږ د خوسـت 

دا وخت زموږ د یوه مل�ري . ورسوو او له هغه �ایه به په مو$ر کې :ردیز ته الړ شئ
ه ورووته چې موږ خو والله له تاسو هم ل� ل� ډاری�و چـې کـه وسـلې له خولې دا خرب 

په دې خربه دوی ډېر خپه شـول او بیـا یـې ډېـر . درک�و هسې نه زیان راته ورسوئ
د کوروال وویل چې زه دررسه د . شدید قسمونه او تعهد وک� چې داسې به نه کی�ي

مـو مـو$ر تـه هـم پورتـه هلتـه ، :ردیز تر الرې د میراجان تر دوکانو په شپه کې �م
�که له وسلو رسه هـر �ـای مشـکل ، خو په دې رشط چې وسلې دلته پری�دئ، کوم

  . درته جوړی�ي

، $ینR تعهد مو رسه وک� او د وسلو د امانت ایpودلو خطونـه مـو رسه ولیکـل
چې هر وخـت راغلـئ در بـه یـې ، دوی وویل ستاسو وسلې به له موږ رسه امانت وي

کـ�ې پـه وخـت کـې مـا درې حلقـې اليس Ôونـه د کـوټ پـه خو د وسلو د ور . ک�و
بلـه شـپه د . جیبونو کې رارسه کیpودل او حتی خپل مل�ري مې هم خـرب نـه کـ�ل

په شپه شپه کې یې د میراجان دوکـانو ، کور وال تر مخ او موږ ورپسې له کوره ووتلو
د چې میراجـان دوکـانو تـه ورسـیدو ، :ردیز رسک ته وایستو -ساحه کې د خوست 

د پن�ه سوو کلدارو نـوټ یـې پـه الس ، کور وال زموږ مل�ري جیال� ته مخ راواړاوه
کې ورته ونیو او بیا یې په قسم وویل چې په کور کې مو یوازې همـدا نغـدې روپـې 

ــه وې ــورې ن ــو يش، وې او ن ــه م ــه ب ــئ کرای ــه . دا دررسه واخل ــحنه او د هغ دا ص
غه Uـه وه چـې هی�کلـه لـه یـاده نـه ناپیژندویه ناداره افغان اخالص او مسل]� ه
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د میرا جان دوکانو سیمه کې سهار وختي یوه هو$ل ته پورتـه شـوو او تـر Uـو . و�ي
  . چې مو چای خوړل کوربه مل�ري را غ� ک�ل چې را�ئ مو$ر تیار دی

زه ، قاري حبیب او بهایي جان ډا$سن ته وختل، چې را ووتو دوه مو$ر والړل ول
پورته شوو چې رارسه کوربه مل�ری هـم و او ویـل یـې تـر  او جیال� کاس�ر مو$ر ته

:ورم چې کاس�ر کې زیاتره مسلح کسان سـپاره ، کله چې وختلو، :ردیزه دررسه �م
په زړه کي راتیـره شـوه چـې اوس . دي او په لوړ اواز یې د سندرو فیته وراچولې ده

راغـی او  هغه مـې UنـR تـه، د کور وال ته مي وویل چې دلته راشه، کار خراب شو
، هغه ویـل چـې دا د پاچـا خـان �ـدراڼ مسـلح کسـان دي، اندیpنه مې ورته وویله

پـه . هلته د امریکایانو رسه په :�ه د طالبانو پـه ضـد عملیـات کـوي، :ردیز ته �ي
زموږ تاسو ، هی± اندیpنه مه کوه. مو$ر کې �یني د الرې خلک هم وررسه سپاره دي

زه هـم . زه به هی�وک هم پو تنه درنـه ونکـ�يتر :ردی، لپاره تر دې  ه مو$ر نشته
، خو بیخي عجیبه راتـه معلومیـده. چې اول ویریدلی وم دې خربې ل� مطمنئ ک�م

د پاچا خان زوی عبدالويل د شـاهیکوټ پـه جنـR کـې د یـوه محـاذ مسـؤل و او د 
اوس بیا موږ مجاهدین د ده له کسانو رسه په مو$ر کې سـپاره ، امریکایانو مل�ری و

هغوی :ردیز ته روان و تر Uو لـه امریکایـانو رسه پـه :ـ�ه د . نه یې پیژندلو وو خو
خو خرب نه و چې طالبان وررسه په مـو$ر کـې سـپاره . طالبانو په ضد عملیات وک�ي

د پاچا خان کسانو مو$ر ته د سندرو کیس¶ ور اچولې وه چې هغـه وخـت تـازه ، دي
کـه زړونـه ډېـر غمجـن و او �، امارت سقوط ک�ی و او سندرې ډېرې بدې ل�یدلې

هغه وخت چې د نوي �ـوا� احساسـات وو ، کلونه کلونه دغه آواز چا نه و اوریدلی
را�ه په همـدې مـو$ر کـې ، یو �ل خو دومره غوسه راغله چې په زړه کې راتیره شوه

په په جیب کې رارسه :رنی�ونه وغور�اوه چې د پاچا خان کسان $ـول لـه من�ـه الړ 
  . کتل �یني عام د الرې خلک هم په مو$ر کې سپاره ووخو بیا مې چې . يش
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هلتـه ، د بنـوزو سـیمې تـه ورسـیدو، په همدې ډول له س�و کن�و پورته شـوو
چې :ـورم پاچاخـان والړ دی او خپلـو $وپکیـانو تـه ، مو$ر ودریدل او موږ  کته شو

ه موږ هم له Uو نورو کسانو رس ، پاچا خان وویل چې د الرې خلک بیل شئ، منتظر و
بیل شوو او ل� ساعت وروسته مو ډا$سن مو$ر پیدا ک� تـر Uـو مـو :ردیـز  ـار تـه 

:ورو چې د خوسـت لـین لـه پلـه رسه د ، چې د :ردیز  ار ته ران�دې شوو، ورسوي
  . له خل�و پو تنې او تاليش کوي، امریکایانو پیره والړه ه

چـې کـه دلته مې نو $ینR قصد وک� او د :رنی¶ :وزار ته مې �ان آماده کـ� 
خـو . یې وویل چې را  کته شه یا تـاليش را کـ�ه نـو وار بـه وربانـدې مخکـې کـوم

چـې لـه ، امریکایانو او وررسه ترج]نانو زموږ په منh کې له جـیال� پو ـتنه وکـ�ه
هلته مـې ، هغه ورته وویل له :ردې Uی�ۍ راغلم؟؟ کوم �ایه راغلې او Uه کار کوې

دې ډول د امریکایانو له تاليش هـم تېـر  په. دوی هم وویل چې �ئ. اوزې اخیستې
:ردیز  ار ته ورسیدو او له هغه �ایه مـو د زرمـت مـو$ر پیـدا کـ� او خپلـې . شوو

  . سیمې ته راورسیدو

شهید خالد حسن له هغه وخته پوره اوولس کاله نور هم د امریکـایي اشـغال ( 
ر یـې هـم تـر دې چـې آخـ. دوه �له بندي او یو �ل $پي شـو، په وړاندې جهاد وک�

  . په نصیب شو چې دغه باعزمه زملی وررسه  ایېده) شهادت( هغسې انجام

  بنا کردند خوش رسمی بخاک و خون غلطیدن

  قان پاک طینت راـــخدا رحمت کند این عاش

  

 )تقبله الله فی اعلی علیین(


